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   ةـــالمقدم
 

الكيمياء علم يستند إلى المادة والتغييرات التي يمكن أن تخضع لها وتطرأ عليها ، وهي تؤسس        
وُتطور المبادئ حيث ُتستخدم المفاهيم األساسية للفيزياء والرياضيات التي توفر األساس لتطوير تقنيات  

لكترونات وتوزعها، وهي  ت والذرات وحركة اإلجديدة وتفسير معظم الظواهر من أجل فهم بنية الجزيئا
ُتوّفر أيضا نافذة إلى عالم التفاعالت الكيميائية و تتيح لنا أن نفهم بالتفصيل كيف تحدث في الواقع،  
ودورها الكبير في حياتنا العملية فهي شملت المأكل والمشرب والغذاء واألدوات والتجهيزات وما كان  

ة التفاعالت التي تحدث، وهذان األمران فتحا آفاقًا  م بنية المادة وطبيعلهذا التطور أن يحدث بدون فه
 كبيرة ونجح العلماء في تطوير المفاهيم واستنباط مواد جديدة لم نكن نعرفها في السابق.

ُتمّكن الطالب من فهم المواضيع المطروحة        الكتاب على المبادئ األساسية التي  نركز في هذا 
لى األهمية التطبيقية والعملية لهذه المواد بما ُيمّكن المهندس من  لمقرر مع الـتأكيد عللمناقشة في هذا ا

فهم واستيعاب العمليات التطبيقية الصناعية واستنباط برمجيات تساعد على التحكم بمتغيرات العملية  
للوضع األمثل في أي عملية اصط الُمنتج من خالل الوصول  ناع  الكيميائية باإلضافة إلى تحسين 

 كيميائي.

التعّلم على استخدام  ي      التي تشمل  األساسية   المفاهيم  الكتاب بعض  المقرر في هذا  تناول هذا 
الذرة  االواحد ت والتحويل فيما بينها، إضافة  إلى تعّلم انجاز بعض الحسابات الكيميائية، وفهم بنية 

انينها واستخداماتها  زيئات، والغازات وقو وأنواع الروابط بين الذرات ، التعرف على األشكال الهندسية للج
للتفاعالت وفهم   العملية، والمحاليل وخصائصها وطرائق حساب التركيز والطاقة المتولدة أو الالزمة 
سرعة التفاعالت واجراء حسابات بسيطة لحساب سرعة التفاعل  ودراسة الخاليا الكهركيمائية، كل ذلك  

ة االلكـــــانات وااللكــــــــِنات،  ــــــن فئــــــركبات الهيدروكربونية ممختصر لدراسة المرض  ى عــــــة إلــــــــــــــــــإضاف
 وخصائصها وأهم تفاعالتها.
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 الفصل األول 
 مفاهيم أساسية 

 
 مقدمة :  

الف ف في هعرّ نُ         لالمفاهيم األساسية    صل ذا  الكيمياء بشكل علمي دقيق وذلك  لغة    توحيدفي 
في  فيُ والمصطلحات  التخاطب   وسنفّصل   ، المقرر  موضوعات هذا  من  سندرسه  ما  فهم  علينا  سهل 

   معارف حياتية لها صلة  بالواقع والوسط المحيط بنا .ألنها تكسبهم  هاالعديد من

للغاز       الحركية  النظرية  الإن  لفهم  جيدًا  ُمدخاًل  تشكل  الجزيئية  ات  الصغائر  لطبيعة  عالم 
(Microscopic word)    النظرية التي رسمتها هذه  الصورة  خالل  ، ومن  الجزيئات  طاقة  ولدراسة 

يمكن استنباط الكثير من القوانين التي نستخدمها في الحسابات  والقوانين التي تم إيجادها سنرى كيف  
رى أن هذه الموضوعات تشكل األساس في فهم ما يليها من أبحاث يتناولها هذا  الكيميائية ، ومن هنا ن

 المقرر .

 Bulk matterادة : ــــــــــ الم -1
   حاالت المادة :  -1-1

  )مركبات(  أو جزيئات   Ionsأو شوارد    Atomsتتكون المادة من جسيمات توجد بشكل ذرات       
Molecules    قوى متبادلة بينها ذات طبيعة مختلفة  ، ويحصل بين هذه الجسيمات ارتباط وتنشأ

، فإما أن تكون    (State of material) هذا االرتباط هو الذي يحدد حالة المادة الفيزيائي، و 
، وعندما توجد المادة    (Gas)أو مادة غازية   (Liquid)، أو مادة سائلة،  (Solid)مادة صلبة 

تشكيالت هندسية صحيحة )أي  عند درجات حرارة منخفضة فإن جسيماتها تتوضع على شكل  
ن اكتساب الجملة للطاقة بشكل حرارة عند هذه  مكتملة البناء الهندسي( ألن االهتزازات الناجمة ع

سيمات في حالة اهتزاز في المكان  ال تخرب التشكيالت الهندسية وتبقى الجُ   الدرجة من الحرارة
االهتزازات الحرارية ، فيقال عن    باعتبار أن قوى التجاذب الكائنة بين الجسيمات أكبر من طاقة 

 .  (Solid state)المادة أنها موجودة في الحالة الصلبة 

المادة         حرارة  درجة  ارتفعت  ما  االهتزازية  الصلبة  وإذا  السعة  فإن   ، مثاًل(  )بالتسخين 
لجسيمات المادة تزداد ، وحيث أنه لكل مادة درجة حرارة معينة تصبح عندها قوى التجاذب  
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الجسيمات غير قادرة على التغلب على قوى االهتزاز الحرارية ، فإن الروابط بين الجسيمات  بين  
هذه الجسيمات حركات اهتزازية    متلكت .  روابط من نوع مختلف  وتتشكل من جديد  حلل وتنفصمتت

و دورانية و انتقالية ، كما تستطيع نسبيًا االنزياح عن بعضها مع الحفاظ على قوى االرتباط  
وإذا    (Liquid state)نة فيما بينها ، ويقال عندئذ أن المادة موجودة في الحالة السائلة  الكائ

رجة حرارتها وتغدو السعة الحرارية لجسيمات المادة كبيرة فيؤدي  تابعنا تسخين المادة ترتفع د
سيمات مستقلة عن بعضها  الروابط فيما بينها وتصبح حركة الجُ   تخاء وتحللر االحالة  ذلك إلى  

 .(Gaseous state)ادة موجودة في الحالة الغازية بعض ، ويقال عندئذ أن المال

خالئط (, و عندما تخضـع إلجراء كيميائي فإن تقسـم المادة إلى) عناصـر و مركبات و        
   ف : عر  و ن  أبسط مادة نحصل عليها تسمى عنصر و إن اتحاد العناصر ينتج عنه المركبات  

مكن أن تتحلل  يالمادة التي ال   جســــــيمات  و أصــــــغر  بســــــط هو أ:   ( Element )العنصــــر  ( أ
  مثال :بواســــــــطة إجراء كيميائي إلى مادتين مختلفتين أو أكثر و أصــــــــغر وحدة فيه هي الذرة  

 الفضة .    –الكربون   –الذهب   -الحديد  –النحاس  
  ل هو مادة محددة التركيب و الصفات و التي يمكن أن تتحل  :    ( Compound )المركب   ( ب

 عن المركب في الصفات الطبيعية   ائي إلى مادة أو أكثر تختلفجراء كيميبواسطة إ
𝐶𝐻4و الكيميائية مثل :     − 𝐶12𝐻22𝑂11 −  𝑁𝑎2𝐶𝑂3 −  𝑁𝑎𝐶𝑙   . 

   : يمكن للخليط أن يكون متجانسًا أو غير متجانس   :   ( Mixture )الخليط  ( ت
عندما نمزج أي مادتين مع بعضــهما  :    ( Homogenous mixture )الخليط المتجانس   -

 1) الغول  لـــــ( مث دة ) طورًا واحداً ــــواح و كأنه مادة    يبدو   فإنهما تشكالن خليطًا متجانسًا  
  نيه  كمامن مكوّ   و الماء( و يكون للخليط صفات محددة تختلف عن صفات و خواص كل  

, 𝑁2أن الهواء خليط متجانس لعدة غازات ) هي   𝑂2 , 𝐴𝑟 , 𝐻2𝑂 , 𝐶𝑂2   ــافة إلى باإلضـــــ
بخار الماء ( و يمكن فصله إلى مكوناته لكن ذلك يتطلب طرقًا خاصة نظرًا الرتباط المواد 

 مع بعضها .  
: هو الخليط الـناجم عن مزج    ( Heterogeneous mixture )الخليط غير المتجـانس   -

صــــلين و يكون لكل مادة  ن منفطوري نمادتين أو عنصــــرين مع بعضــــهما البعض و يشــــكال

 
𝐶𝐻3يلي  يتالغول = الكحول ال  1 − 𝐶𝐻2  − 𝑂𝐻 



  

 3 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

فيه صــفاتها و خواصــها و ال توجد قوى ارتباط فيما بينهما مثال : عندما نمزج برادة الحديد 
ــورة( مع   ــر الكبريت)انظر الصـــــــ ــلهما  من الفإن الناتج خليط    عنصـــــــ ــرين ويمكن فصـــــــ عنصـــــــ

ــه مع خليط من برادة النحـاس والحـدـيدـباســــــــــــــ و همـا    تخـدام مغـناطيس ، يحـدث األمر نفســــــــــــ
بنفس    الخليط إلى مكوناتهو يمكن بســـــــــــهولة فصـــــــــــل  لكنهما مختلطتين  ين عمليًا  تصـــــــــــلمنف

ويبقيـان    يختلطـانفهمـا ال  والمـاء  ومثـال آخر هو خليط الزيـت )نبـاتي أم معـدني(    ، الطريقـة
  ل المادة  إمكانية تحوّ  نذكر أيضًا  ارتباط فيما بينهما.   في طورين منفصلين لعدم وجود قوى  

ــم ــآلخ  طورن  ــ ــ ــ إذ يوجد في لماء  هو اعلى ذلك  وأفضل مثال  غاز (    –سائل    –صلب  )  ر  ــ
 .  ثالثة أطوار

 
 خليط من الكبريت وبرادة الحديد 

 

 
   الحالة الغازية : -1-2

حيث                 الغازية  الحالة  الفصل  هذا  في  التأثيرسندرس  قوى  المتبادلة    تكون 
(Intermolecular forces)  ضعيفة.، بين الجسيمات وما حولها 

الذرة    يتكون الغاز من ُجسيمات مادية صغيرة جدًا ُنسميها الجزيئات الحقيقية ، وقد تكون وحيدة       
(Monoatomic)     مثل(Ne, He, Kr, Ar,…)    أو ثنائية الذرات(Diatomic)    2 ,مثل, N2(H

,…)2O  أو متعددة الذرات(Polyatomic)  4(.مثل, CH2, CO3(NH تها  خالل حرك قوم منوهي ت
تصادمات مرنة مع بعضها البعض ومع جدار الوعاء الذي يحويها مولدة ضغط الغاز الذي  ب مرة المست

 هو محصلة القوى التي تؤثر فيه ناظميًا على واحدة المساحة.

ولذلك فإن حجم الغاز    أي وعاء توضع فيه بشكل تام ومتجانس   ومن صفات الغازات أنها تمل       
في كل    متجانس، أي أن الجزيئات تتوزع فيه بشكل  الذي تشغله  لوعاءحجم اهو نفس  بكل بساطة  

 أنحاء الوعاء الذي يحويها، وهذه خاصة مهمة تختلف فيها عن السوائل والمواد الصلبة.  
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وال يـوجد فيما    مهملة الحجملقد ُبنيت فرضية الغاز المثالي على أنه مكون من ُجسيمات صغيرة       
) قوى تجاذب أو تدافع( وتشغل جزيئات الغاز جزءًا صغيرًا    التأثير المتبادلةبينها أي نـوع مـن قوى  

الغاز بتحديد مدى  جدًا من الحجم الكلي للوعاء الذي يحويها، كما تساهم الشروط التي يتواجد عندها  
  ا  نسبيقربه أو ابتعاده عن الحالة المثالية ، وبشكل عام فإن الضغط المنخفض ودرجة الحرارة المرتفعة 

تجعل الغاز أقرب إلى الحالة المثالية ، وعندما نطبق قوانين الغازات )في الحالة المثالية( ، وتتطابق  
أن الغاز فعاًل هو في الحالة المثالية ، وننوه إلى    نتائج الحساب مع القياسات التجريبية فيمكننا القول 

التي يتواجد عندها الغاز)مهما كان   أن الغازات ال تصنف على أنها مثالية أو غير مثالية ألن الشروط
الحالة المثالية  تتحقق  نوعه وطبيعته( هي التي تحدد مدى قرب أو ابتعاد الغاز عن الحالة المثالية .  

  – شارل    –نخفضة ويطبق عليها قوانين الغاز المثالي المعروفة )بويل  أكثر عند الضغوط الم
ان غازًا واحدًا ، ولكل غاز ضغطه الجزئي  أفوغادرو(. إن مزيج غازين مثاليين يسلك كما لو ك

  الغازات تمتزج مع بعضها البعض بكل النسب الذي يساهم فيه بالضغط الكلي ، وننوه إلى أن 
 ي تصنف بأنها مثالية أو حقيقية. وينطبق هذا على الغازات الت

 Pressureالضغط :  -1-3

عن تصادم جسيماتينتج            الغاز  البعض    هضغط  بعضها  الذي  دار  مع جو مع  الوعاء 
جدار الوعاء   فييحويها ، وُيعد الضغط محصلة القوى التي تؤثر ناظميًا على واحدة المساحة  

 : الذي يحويها خالل واحدة الزمن، وُيعّرف الضغط بأنه القوة القصوى المطبقة على واحدة السطح 

P = F / S                                              (1)                       

منح الجملة الحرية  ُيعد الضغط معيارًا للتوازن الميكانيكي لقوى مكونات الجملة الغازية ويكما      
لتغيير حجمها)عن طريق دفع مكبس اسطوانة معدنية قابل لالنزالق أو تكبير الحجم إذا كان  

ميتين  سبة بين كنة من النخاصة شّدية مكوّ هو  الوعاء مرنًا مثل البالون المطاطي(، والضغط  
ص حجم  سعويتين ، ويجب المالحظة أن الضغط والحجم مقداران متعاكسان ، أي أنه إذا نق 

 الغاز في جملة ما فإن الضغط يزداد والعكس بالعكس.

إذا كان لدينا غازان موجودان في وعائين منفصلين وفيما بينهما حاجز)مكبس مثاًل( قابل        
( سوف يدفع  a- 1في الحجرة اليسرى )الشكلذو الضغط األعلى    لحركة ، فإن الغازلالنزالق وا

حجمها   إنقاص  على  فيعمل  األقل  الضغط  ذو  الغاز  فيها  يوجد  التي  الحجرة  باتجاه  الحاجز 
وبالتالي ينقص حجم الغاز فيزداد ضغطه ، أما الغاز ذو الضغط األكبر )في الحجرة اليسرى(  
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، ويستمر هذا حتى الوصول إلى حالة تساوي  فيتناقض ضغطه مع تزايد حجم الحجرة اليسرى  
ط في الحجرتين حيث يتوقف الحاجز عن االنتقال والحركة، وتمثل هذه الحالة حالة التوازن  الضغ

)الشكل  التوازن  حالة  إلــى  وصـــــلت  الجملة  إن  ونقول  .   b  -1الميكيانيكي  ــي  ـــــــــــــوف    ( 
 . (a  - 1ث في حالة الشكل)( يحدث عكس ما حدc -1ـــكل)ــــــــ الشــ 

 
 

 ( :1الشكل ) 

وعاء مؤلف من حجرتين مملوئتين بغاز ،  
 وبينهما حاجز قابل للحركة.

 
 

  ط غفي حساب قيم الض  SI (International Standard) وتستخدم واحدات الجملة الدولية  
لتي ما زالت  العديد من الواحدات ا  . ويوجد   Pa)  2-(1 Pa = 1 Nm  ورمزه   (Pascal)وهي الباسكال  

  (. 1تى اليوم الجدول ) متداولة ح

 The Unitsالواحدات :  -1-4

القياس هي واحدات اختيارية , حيث أن كل    القياس :   تالمالمح االختيارية لواحدا       واحدات 
واحدة من واحدات القياس : الطول و الكتلة و الحجم و درجة الحرارة و الطاقة هي واحدات اختيارية  

قدم اإلنسان و ذراعه  بدأت بشخص أو   مجموعة أشخاص استبدل هؤالء األشخاص طول الشبر و 
    ُتمثل   داخل مجتمعاتهم و أصبحت  لنوا هذه الواحداتبواحدات أخرى و اتفقوا عليها و أع   للقياس

 ( : واحدات الضغط.1الجدول) 
 اسم واحدة القياس رمز الواحدة  قيمة واحدة القياس

1-s 1-1 Kgm     ,    2-Nm 1 1 pa Pascal 
pa      510 1 bar bar 

101.325  kpa 1 atm atmosphere 
(101325/760) pa = 133.32   pa 1 torr torr 

133.322   pa 1 mmHg Millimeters of mercury 
6.894757    kpa 1 psi Pound per square inches 

 يجب على الطالب تعل م التحويل فيما بين هذه الواحدات 
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ــج ــ ــزءًا من تراثهم بــ ــ ــــ ــ ــــاستمر هذا الحال داخل كل دولة حتى حو ل و من قوميتهم ــ ــ دث عامالن هامان  ــــ
 هما :  

 الثورة الصناعية .  ( أ
 قتصادية و سياسية .  انبذ الدول للحروب بينها و تكوين تجمعات   ( ب

ــروريًا ,       ــهياًل للتعامل معها كان ضــــــــ ميت ه إن توحيد واحدات القياس تســــــــ ــُ ذه الواحدات  و قد ســــــــ
,   SI  و رمزها   ( International system of Units)لمتفق عليها دوليًا بواحدات النظام الدولي ا

ــة , الياردة , القدم , الميل ( بالواحدات الدولية المتداولة   ــتبدلت واحدات األطوال ) البوصــــــ و هكذا اســــــ
 حاليًا ) الكيلومتر , المتر , المليمتر ....( .  

ــًا بواحدات النظام المكثي أي ذات )ال SIدولي  دات النظام التدعى واح       ثانية(  .  كغ    م.    ) أيضــــــ
m.kg.s)   .أي هي تلك التي تســتخدم المتر واحدة للطول و الكلغ واحدة للوزن والثانية واحدة الزمن )

ن و الوز   بالســـنتيمتر    الطول  حيث يقاس  ( c . g .s )و هناك واحدة مشـــتقة منها و تدعى بالســـغثية  
 و الزمن بالثانية .   رام  بالج

 (N)الدولي , فالقوة تقاس بالنيوتن  شــــــــتق واحدات أخرى من الواحدات األســــــــاســــــــية في النظام  تُ       
( 𝑁  =  𝑘𝑔.𝑚/𝑠2)    و الضـــــــــغط بالباســـــــــكال(pa) 𝑃𝑎 = 𝑘𝑔/𝑚. 𝑠2 = 𝑁/𝑚2   , الطاقة و

𝐽) (J)بالجول   =
𝑘𝑔 . 𝑚2

𝑠2
)  . 

ــغأما في ال )فتقاس القوة بالداين    ( c . g .s )ثي  نظام الســـــــــ
𝑔.𝑐𝑚

𝑠2
) 𝑑𝑦𝑛   ــغط بالواحدة و الضـــــــــ

(𝑔/𝑐𝑚. 𝑠2 =
𝑑𝑦𝑛

𝑐𝑚2
1  𝑒𝑟𝑔)  (erg)و الطاقة باالرغه     ( = 𝑔 . 𝑐𝑚2/𝑠2)   الخ ...  . 

و      توجـــــد  ــا  االاكمـــ ــائعـــــة  شــــــــــــــــ أخرى  جو  حـــــدات  مثـــــل  للضــــــــــــــغط  البـــــار   (atm)ســــــــــــــتعمـــــال    و 
(1bar=1.013atm ) bar    إتقــان و الخ ... و على الطــالـب تعلم كيفيــة التحويـل من واحـدة ألخرى

 ذلك لكثرة ما يستخدمه المهندس من واحدات في القياس .  
ــاســــــية في النظام الدولي    ( 1) يوضــــــح الجدول     (2) يوضــــــح الجدول  ، و  SIواحدات القياس األســــ

 مفيدة .  الفيوضح بعض معامالت التحويل   (3)لمضاعفات هذه الواحدات و أجزاؤها , أما الجدو 
                                                                         Length : الطــــــول  -1-5
يوضح معامالت التحويل و من هذه الواحدة    (3)حدد النظام الدولي المتر واحدة للطول و الجدول       

المعروفة البوصة    و ما زالت بعض البلدان تستخدم واحدات الطولتشتق واحدة المساحة و الحجم ,  
(in)  و الياردة(yd)  و الميل ,(mile)   . 
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 . SIلي واحدات القياس األساسية في النظام الدو :(  2) الجدول  
 Quantityالكمية   Unitالوحدة    Symbolالرمز    

M Meter Length                              الطول 
Kg Kilogram Mass                                 الكتلة 
s Second Time                                 الزمن 
A Ampere Electric current          التيار الكهربائي 
K Kelvin Temperature                درجة الحرارة 

mol Mole Amount of substance      كمية المادة 
cd Candela Luminous intensity          شدة الضوء 

 

 
   Volume  :  الحجم -1-6

, وواحدة الحجم    (𝐿3)بنفسه في األبعاد الثالثة    Lالحجم هو ناتج ضرب الطول         
هي المتر المكعب و أجزاؤه , و ما زالت تستخدم في بعض البلدان    SIفي النظام الدولي  

   pint (1qt =2 pint )الباينت و  (qt), و الكوارتز   (gal)واحدات شائعة مثل الغالون 
 حيث :   (ml)و المليللتر  (𝐿), كما ُيستخدم الليتر  

1 𝐿 = 1000 𝑚𝑙     ;     1𝐿 = 1 𝑑𝑚3 
 

1 𝑑𝑚3 = (10 𝑐𝑚)3 = 1000   𝑐𝑚3 = 1000    𝑐𝑐 
 

 

 
 ر فراغي للحجوم ( : تصو  2الشكل) 
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 .  SIالنظام الدولي و أجزاؤها في احدات القياس و : (  3) الجدول  

 
 
 

 : بعض معامالت التحويل المفيدة في واحدات القياس المختلفة .  ( 4)   الجدول
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   mass  :  الكتلة  -1-7
هو W(Weight   ) و هي كمية المادة التي يحتويها جسم ما , بينما الوزن    mرمزها              

الجاذبية    تسارع هي      g    حيث   ( W = m.g)  :   أي أن    mقوة الجاذبية الواقعة على جسم ما كتلته  
 األرضية .  

  تســــــــــــــارعبلغ  ي:  أما الوزن فهو متغير و يتغير من مكان آلخر )مثاًل   إن الكتلة مقدار ثابت ,  
1الجاذبية على القمر  

6
ــان وزنه       kg 10على األرض يزن    kg 60قيمتها على األرض أي أن إنســـــــــ

ــطح القمر(   ــطح األأما  فقط على ســــــــــ  ي عد طفيفا  خر  آالجاذبية من مكان إلى    رض فإن تغيرعلى ســــــــــ
و يفضـــــــــــل اســـــــــــتخدام تعبير الكتلة ألنه أكثر ثباتًا ويجب االنتباه إلى أن معظم بحيث يمكن إهماله،   

 (kg)رام  غفي النظــام الــدولي تقــاس الكتلــة بــالكيلو  و  .  وزن البنفس معنى    كلمـة كتلـةالكتــب تتــداول  
 .  ( 1 kg =1000 g)  ،   (g)رام غأجزاؤه الو 

   : Densityالكثافة   -1-8

, و هي تساوي    dو رمزها    عّرف الكثافة لطالما تحدثنا عن الكتلة و الحجم يمكننا أن نُ                
 كتلة واحدة الحجوم أي أن :  

𝑑 =
𝑚

𝑉
=

الكتلة
الحجم

………………………… (2) 

من خالل األمثـلة التي    كذـلواحـدات الكثـافـة على واحـدات قيـاس الكتـلة و الحجم و ســــــــــــــنرى    و تعتمـد
 .  (𝑘𝑔/𝑚3)سنذكرها و في النظام الدولي تقاس الكثافة بواحدة

ــًا  الكثافة النوعية  نُ        و هي كثافة المادة نســـــبة إلى كثافة الماء   ( Specific gravity)عّرف أيضـــ
 كالهما عند نفس الدرجة من الحرارة أي :  و 

𝑑𝑆𝑝.𝑔𝑟𝑎. =
𝑑𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑑𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

…………………… .                ( ال واحدة لها)  (3)

الماء    أن الكثافة النوعية تقول لنا كم مرة تكون كثافة المادة أكبر ) أو أصــــــــــــغر ( من كثافة  :   أي    
, و لذلك فقد شاع قياس كثافة معظم المواد عند  الكثافة تتعلق بدرجة الحرارةو يجب أن ال ننسى أن 

ــاوي الواحـد تـماـما  ، أمـا كـثاـفة المـاء فهي   ℃20أو    ℃25ـلدرجـة ا  أي أن (4 +)عـند اـلدرجـة  تســـــــ
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(𝑑+4 = ،  الخ ........  𝑑25  أو 𝑑20ل :  ــــز الكثافة مثـــلى رمـــع درجة الحرارة كدليل أعضوتو ،   (1
 . عة االستخدام( قيم كثافة العديد من المواد الشائ4، كما يوضح الجدول) (  3)أنظر الشكل  

 

 ( : كثافة بعض المواد الشائعة االستخدام4الجدول) 
 3الكـــــــثافة  غ/سم ــادة المـــــ

 16 0.000  غاز الهيليوم 
 185 0.001 الهواء الجاف 

 (varies) 0.69  → 0.66 الغازولين )بنزين السيارات(
 0.82 الكيروسين

 1.000 الماء
 1.595 رابع كلور الكربون 

 1.74 المغنيزيوم 
 2.16 الملح 

 2.70 األلمنيوم 
 7.87 الحديد 

 8.96 النحاس 
 10.5 ة الفض

 11.34 الرصاص 
 19.05 اليورانيوم 

 9.32 الذهب
 

  ℃ة    درجة الحرار  g/cm)3(الكثافة
0.999700 10 
0.999099 15 
0.998203 20 
0.997044 25 
0.995646 30 

 
 

 كثافة الماء بداللة درجة الحرارة 

 

 

 كثافة الماء بداللة درجة الحرارةمخطط ( : 3الشكل)
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ـــــة :  -1-9  Energy  الطـاقـــــ

لجسيم ما )المادة( إلى     Eالطاقة هي القدرة على إنتاج عمل ، وتساوي الطاقة الكلية                 
ي  اقة الت هي الط   kE( ، وإن الطاقة الحركية للجسيم  p+ E kE = Eطاقته الحركية وطاقته الكامنة ) 

كامنه    طاقة   فهي تتعلق بموقع الجسيم في الفراغ  وتوجد  pEيملكها نتيجة لحركته ، وأما طاقته الكامنة  
    r    كهربائية )قانون كولون( وهي : الطاقة الناجمة عن توضع شحنتين كهربائيتين تفصلهما المسافة

تهتم     ئيًا )شوارد(.ونة كهربا سيمات مشحالجُ   عندما تكون و تؤخذ في الحسبان    (r/1)مع    تتناسب   وهي
ف العمل الذي يقوم به جسيم أو  لها من شكل إلى آخر. وبالمقابل ُيعرّ الكيمياء بانتقال الطاقة وتحوّ 

، وهي  (SI)جسم ما بأنه االنتقال بسبب تطبيق قوة معاكسة عليه ويقاس عادة بواحدات الجملة الدولية  
يتحرك لمسافة ما بسرعة    m. وألجل جسم كتلته   s2(1 J = 1kg m-2( :، حيث أن(J)واحدة الجول  

V : تعطى الطاقة الحركية بالعالقة ، 

             (Kinetic Energy)                                             2V= ½ m  kE            
 : عطى بالعالقةفي الفراغ أو الفضاء وتُ  فهي تتناسب مع موقع الجسم pEأما الطاقة الكامنة 

 

          (Gravitational Energy)                + m g h        P(0)= E PE 
 

  صفر  عند المستوى  P(0)E، وإن الطاقة الكامنة  g = 9.81 ms)-2(التسارع األرضي  gحيث 
 لقياس.ل  يمكن افتراضها صفرًا )اصطالحًا( كونها مبدأً 

 

 االستخدام ة الشائعة د الغذائيبعض المواالطاقة التي تختزنها ( : قيم 5الجدول) 
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 Heat رارة :ــــــالح -1-10

ومعروف أنه يمكن تحويل الطاقة من شكل إلى آخر   عد الحرارة أحد أهم أشكال الطاقة ، تُ              
  جوفية ... الخ( عبر استخدام أداة مناسبة )آلة حرارية   – شمسية    –كهربائية    –ميكانيكية    – )حرارية  

 (.مناسبة

المقدمة للماء    ة حرار كمية الدرجة حرارة كمية ما من الماء مثاًل هو دليل على تغير    غير في إن الت    
الحرارة التي سببت مثل هذا التغير في درجة الحرارة , باستخدام  كمية  و يمكن قياس  ،    أو المسحوبة منه

 ية :  تاآلالمعروفة العالقة 
𝑄 = 𝑚 . 𝐶 .  ∆𝑡         ………………………… . . (4) 

Q             فقدتها ( كمية من المادة مقدراها    = كمية الحرارة التي امتصتها ) أو(m)   . 
            ∆𝑡   . التغير في درجة الحرارة = 

C                4.184=  الحرارة النوعية ) هي للماء 
𝐽

𝑔.℃
    . ) 

غيرت درجة حرارتها  ا تإذ  (g  15)  اما هي كمية الحرارة التي تمتصـــــها كمية من الماء مقداره  مثال : 
 درجة مئوية )سليزيوسo(60.5    .)(Cإلى     15)C)oمن 

𝑄                                                           ل :  ـ ــ ــــ الح = 𝑚 . 𝐶 .  ∆𝑡               
𝑄 = (15𝑔). (4.184𝐽/𝑔℃). (60.5 − 15)                                                           
  =    (15  𝑔). (4.184   𝐽/𝑔 ℃). (45.5  ℃)   =   2856  𝐽 =  2.86  𝐾𝐽 

           
   :  Heat capacity  السعة الحرارية -1-11

حررها ( عندما تتغير  ) أو التي يُ   ها الجسم اق لهي كمية الحرارة التي يتو :    Cو رمزها  
حرارة  في درجة    هي التغير بشكل عام  أو  ،  درجة حرارته بمقدار درجة مئوية واحدة  

 و هكذا نجد :   Qمقدارها  )الحرارة(   لقيه لكمية من الطاقةتالجسم عند 

𝐶 =
𝑄

∆𝑡
   (
𝑐𝑎𝑙

℃
𝐽     أو     

℃
)……………………(5) 

ــعة الحرارية الكبيرة يُ  ــم ذو السـ ــبيًا من الطاقة  إن الجسـ مكنه أن يمتص أو يحرر كمية كبيرة نسـ
الماء من المواد ذات الســــعة   عد  ير في درجة حرارته , و يُ الحرارية دون أن يرافق ذلك تغير كب

 ستخدم في نقل الحرارة في أجهزة التدفئة المركزية و هو الذي  الحرارية الكبيرة و لذلك فهو يُ 
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يســـــمح بعدم تغير درجة حرارة جســـــم اإلنســـــان كثيرًا بســـــبب التغيرات الخارجية ) يحوي جســـــم 

 % من وزنه ماء ( .   60اإلنسان  
 

  : 𝐶𝑠𝑝.ℎ𝑒𝑎𝑡  Specific heat Capacity النوعية يةالحرار سعة  لا (أ
درجـة    من المـادةرام واحـد غكمـية الحرارة الالزمـة لرفع درجـة حرارة    ـبأنهـاف بشــــــــــــــكـل عـام  عرّ تُ 

 رام واحد:  غالسعة الحرارية منسوبة إلى  ة أو أنها  دمئوية واح

𝐶𝑠𝑝.ℎ𝑒𝑎𝑡 ( الحرارة  النوعية  )  = C
g
……………… . (6) 

𝐶𝑠𝑝.ℎ𝑒𝑎𝑡  = (
𝐽

℃
) ÷ (𝑔) =  

𝐽

𝑔.℃
 

من المــاء من الــدرجــة واحــد  م  اغر كميــة الحرارة الالزمــة لرفع درجــة حرارة    بــأنهــاكــذلــك  ف  عرّ تُ و 
 . (J  4.184)أو   (cal 1)مئوية , و هي تساوي حريرة واحدة   15.50إلى  14.5

𝐶𝑠𝑝.ℎ𝑒𝑎𝑡 =
𝑐𝑎𝑙

𝑔.℃
 

𝐶𝑠𝑝.ℎ𝑒𝑎𝑡 =
𝐽

𝑔.℃
 

قياس الطاقة الحرارية  لكواحدة    ( Joule)يستخدم الجول    SI  جملة الدولية في واحدات ال
  أو كيلو حريرة     calو رمزها    ( Calorie)واحدة الحريرة    أيضاً ستخدم  و تُ ،  أو) الحرارة (  

( K.cal)  ،  : و عالقة التحويل هي 
 1   𝑐𝑎𝑙 = 4.184      𝐽  

1   𝐾𝐽 = 1000    𝐽       ;       1   𝐾. 𝑐𝑎𝑙 = 1000    𝑐𝑎𝑙  
 

ــيُ      ــعر  ســـــ أو  مثاًل قياس كمية الحرارة الناجمة عن التفاعل الكيميائي كاالحتراق  لتخدم المســـــ
ي بعض المفــاهيم الحراريــة  أتف فيمــا يــعرّ و لســــــــــــــوف نُ   .    مــادتينالتبــادل الحراري بين    عن

   المتداولة . األساسية  
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 ة لبعض المواد  ( : الحرارة النوعي6الجدول) 

 
  𝑪𝒎 :   Molar heat Capacity  السعة الحرارية المولية (ب

مول واحد من المادة أو هي كمية الحرارة ) الطاقة (  منســــــــــــــوبة إلى  هي  الســــــــــــــعة الحرارية    
 مول من المادة درجة مئوية واحدة ) سيلزيوس أو كلفن ( .   1الالزمة لرفع درجة حرارة  

𝐶𝑚 =
𝑄

∆𝑡
      

𝐽

𝑚𝑜𝑙 .℃
………………… . (7) 

 ) الحرارة النوعية ( = السعة الحرارية المولية ×) الكتلة المولية (  

𝐶𝑚  =  𝐶𝑆𝑝.𝐻𝑒𝑎𝑡 .  𝑀   ⇔  (
𝐽

𝑔  ℃
) . ( 𝑔 /𝑚𝑜𝑙𝑒 )   ⇒  

𝐽

𝑚𝑜𝑙𝑒  .℃
 

   
  Heat of Fusion :  حرارة االنصهار المولية -1-12

لها  يو تحو )طور صـــلب(  مول من المادة الصـــلبة   1زمة النصـــهار  حرارة الالهي كمية ال                
االنصــــهار  عملية عند درجة االنصــــهار فإن   هإلى الطور الســــائل بدون تغير درجة حرارتها ) الحظ أن

 تم عند درجة حرارة ثابتة ( .  ت

  Heat of Vaporization :  ر الموليةحرارة التبخ    -1-13

الطور  المادة في ائل إلى سمن المادة في الطور ال(  مول  1) الالزمة لتبخيرهي كمية الحرارة             
 (.  الغليانثابتة من الحرارة تدعى درجة ) أي تتم هذه العملية عند درجة عند درجة الغليان  الغازي  
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  ( Heat of sublimation ) : حرارة التسامي المولية  -1-14

ــلبـالحـالـة المن المـادة في  ول (  م  1)  هي كميـة الحرارة الالزمـة لتحويـل             إلى الحـالـة  ة  صــــــــــــ
   : و يكون   )الحظ أن هذه العملية تتم عند درجة ثابتة من الحرارة تدعى درجة التحول الطوري(   الغازية

 حرارة االنصهار + حرارة التبخير = حرارة التسامي...............   ( 8) 

   Temperatureدرجة الحرارة :  -1-15

، وتتدفق    للحرارة ق وانتقال الطاقة عبر حاجز ناقل  تها على مدى تدفهي خاصة تدل قيم          
الحرارة من الجسم األكثر سخونة إلى الجسم األقل سخونة وتستمر هكذا لبعض الوقت حتى يتحقق  

، ونذكر أن درجة    (4الشكل) التوازن الحراري وبالتالي تتساوى درجة الحرارة في الجسمين المتالمسين  
 .تحوالت الحالة لحرارة هي أحد ما

 
 

 
 

   ( : 4الشكل ) 

من   حرارة  بشكل  الطاقة  تدفق 
منطقة أكثر سخونة إلى منطقة  
ناقل   حاجز  عبر  سخونة  أقل 

 للحرارة 

 
 

إن الطاقة تتدفق من جسم إلى آخر عبر سطح التالمس الناقل ، فإذا افترضنا أن الطاقة )على شكل  
له   Aفنقول إن  ( 5 -)الشكلة( ،  قطعة معدني )ليكن الجسم  Bإلى الجسم  Aحرارة( انتقلت من الجسم 

ألقل سخونة  إلى الجسم ا  A،  وأن تدفق الطاقة يتم من الجسم األكثر سخونة    Bدرجة حرارة أعلى من  
B    فيبرد الجسم الساخنA  ل سخونة  ــــــــــ)ألنه يفقد طاقة بشكل حرارة( ويسخن الجسم األقB   الــــــــــــــــذي(  
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وتصبح    الطاقة بين الجسمين   (، وبعد مدة كافية من الزمن يتوقف تدفق   حرارة يكتسب طاقة بشكل  
 الحراري   الجملة قد وصلت إلى حالة التوازن نقول عندها أن هذه   و ة ن متساوييلجسمدرجة حرارة  ا

(Thermal equilibrium)     أي أن ،A    وB    متوازنين(𝐴 ⇔ 𝐵)     ،الجسمين   وإذا تــم التالمس بين  
المختلفين بدرجة الحرارة يحدث ما سبق توضيحة ويتحقق التوازن   B , Cالجسمين  لتالمس بين  وإذا تــم ا 

𝐵)الحراري بينهما ، فيكون  ⇔ 𝐶)  ونستنتج أنه إذا كان .(𝐴 ⇔ 𝐵) و(𝐵 ⇔ 𝐶)   فسيكون الجسم
A    متوازن حراريًا مع الجسمC    أي(𝐴 ⇔ 𝐶)    وبالتالي تكون األجسام الثالثة في حالة توازن حراري
 .   في الترموديناميكذا هو جوهر القانون صفر هو ، 

 

 ( :  5الشكل ) 

𝐴القانون صفر في الترموديناميك :   ⇔ 𝐵  
𝐵و   ⇔ 𝐶    وبالتالي فإن(𝐴 ⇔ 𝐶) 

 
تقاس درجة الحرارة عادة بميزان الحرارة الزئبقي التقليدي )والذي ما زال يستخدم حتى يومنا هذا( الذي   
لماء ، وكال الحالتين في الشروط  ودرجة المئة عند درجة غليان ا  عاير صفره عند درجة تجمد الماء يُ 

زان بالدرجة المئوية أو درجة  التي تقاس بواسطة هذا المي  t، وتدعى درجة الحرارة  )القياسية(المعيارية  
م من قبل  1742الحرارة وفق السّلم المئوي )ويدعى بسلم سيليزيوس نسبة السم مخترع الميزان عام  

، كما تقاس درجة الحرارة    )θ(أو    )o(Cويرمز لها      ، ) CelsiusAndersالسويدي    عالم الفضاء 
الكتر  المز بوسائل قياس  الحراريةدونية رقمية حديثة بواسطة  بالرمز  وجة  في    T. ُيشار لدرجة الحرارة 

  درجة الصفر المطلق  ل على درجة حرارة كلفن )نسبة السم مكتشف سلم كلفن و اميك ، وهي تدالترمودين
كلفن تومسون  لهاKelvin-1848  وليام  درجة  و    K( ويرمز  الترموديناميكية مع  الحرارة  درجة  ترتبط 

 الحرارة في سّلم سيلزيوس بالعالقة اآلتية :   
        (9)                                 𝑇/𝐾 = 𝑡/ ℃+ 273.15 

هذه   بسّلم  تمثل  سيليزيوس  سلم  عالقة  ، كالمعادلة  بمقياس    لفن  الحرارة  درجة  في  فرقًا  وإن 
على    أيضًا . وبناءً    K(1(يعادل فرقًا في درجة حرارة كلفن مقداره     1)C)oسيلزيوس مقداره  

 ي :أتما ي (1.4)تساوي باستخدام المعادلة   C)o(25.00ما تقدم فإن درجة حرارة مقدارها 

http://www.infoplease.com/encyclopedia/people/celsius-anders.html
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    (10)              𝑇/𝐾 = (25.00) ℃+ 273.15 = 298.15 

وتستخدم ساللم أخرى لقياس درجات الحرارة وأكثرها تداواًل في الواليات المتحدة األميركية وهي سلم  
   : (6-لشكلا)انظر فهرنهايت وتحسب من العالقة 

𝑡𝐹  =  
9

5
  . 𝑡𝑐   +   32                                   (11)  

𝑡𝑐  =  
5

9
  ( 𝑡𝐹   −   32 )                                (12) 

𝑡𝐾  =  𝑡𝑐   +   273.15                                  (12) 
 

 ( :6الشكل ) 
 الحرارة  درجة مقارنة بين مقاييس

 فهرنهايت(  – سليزيوس  -)كلفن 

 
 

   :   ( Chemical formula )الصيغة الكيميائية  -2

تعبر الصيغة الكيميائية عن العديد من صفات المركب , فهي تختصر الكثير من المعلومات        
يحوي الصوديوم و الكلور و نبدأ قراءة  فهو  𝑁𝑎𝐶𝑙 )بصيغة رموز , و هي تعلمنا قراءة اسم مركب )  

فنقول   اليسار  إلى  اليمين  الفضة االسم من  نترات  الصوديوم  و  تخ  (𝐴𝑔𝑁𝑂3  كلور  كما   , برنا  ( 
,  𝐻2𝑆𝑂4ن المركب ) مثال   الصيغة بنسبة اتحاد العناصر التي تكوّ  𝑂2  , 𝐻2𝑂  , 𝐶𝐻𝐶𝑙3    كما )

𝑆𝑂4   ب ) مثالً ـــــي المركــــــ اركة فــــــــدد المجموعات الوظيفية  المشـــــــى نوع وعــــــــ تدلنا عل
−−  ,𝑁𝐻2

−    )
,  𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3و   𝐶𝑂3(𝑁𝐻2)2     : مثل  بالمركب  المرتبطة  الماء  جزيئات  بعدد  ُتخبرنا  كما 

𝐶𝑢 𝑆𝑂4 , 5𝐻2𝑂)    ) (7الشكل  ،)  ويمكن أن   قاعديةذا كانت المادة حامضية أم  إو تعلمنا كذلك ما   
مجموعات  )  −𝑂𝐻هيدروكسيلية    تحوي   :𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 , 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 , 𝑁𝑎𝑂𝐻   تبين    مثل كما   )
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ب  حمضًا من حموض لويس أو قاعدة لويس و سنذكر أمثلة مفصلة على  الصيغة فيما إذا كان المرك 
 ذلك في الفصول الالحقة .  

 
.𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒بلورات كبريتات النحاس المائية الزرقاء اللون ( : 7الشكل )  𝟓 𝑯𝟐𝑶 د الماء عند فقت         

 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒  النقيةالبيضاء وينتج كبريتات النحاس تسخينها فيزول اللون األزرق             
 

   تعاريـــف -3

  Thermodynamic System : الترموديناميكية الجملة  -3-1

الخار                 الوسط  عن  والمفصول  للدراسة  الذي يخضع  الفيزيائي  العالم  الجزء من  جي  هي 
(Surrounding)    بسطح فصل(Boundary Surface)   ويضم بداخله المادة المكونة من عدد محدد

ويحدد وضعها باستخدام    للتحوالت الترموديناميكية لتي تتبادل التأثير فيما بينها وتخضع  من الجسيمات ا
ة والضغط  درجة الحرار :  مثل    (Basic Parameters)المتحوالت تدعى بالمتحوالت األساسية  عدد من

: كمية من الماء موضوعة على هذه الجملة  لتركيز و الحجم المولي والكثافة …. الخ ، ونذكر كمثال  وا
الهيدروجين من  كمية  ومثلها   ، أعاله  الموصوفة  الجملة  هو  هنا  فالماء   ، مفتوح  زجاجي  كأس    في 

 سطوانة معدنية مغلقة .أموضوعة في 
 :وتقسم الجملة الترموديناميكية إلى     

هي الجملة التي تحوي مادة نقية واحدة مثل: الماء   :   (Simple system)الجملة البسيطة  -أ
 ، ...الخ. H2النقي ، غاز 

هي الجملة التي تحوي خليطًا من المواد  مثل :    :  (Complex system)الجملة المعقدة   -ب
 ماء البحر أو قطفة نفطية ، الهواء ، ...الخ .

هي الجملة التي تخضع للقياسات الفيزيائية والكيميائية    :  (Real system)حقيقية  الجملة ال  -ت
 التجريبية.  



  

 19 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

 

المثالية    -ث افتراضيًا ال يمكن تحقيقه بل    :   (Ideal system)الجملة  يكون وجودهـا  عندمــا 
هو تبسيط عالقات    ةجملال  ذهيمكن االقتراب منه عند شروط محددة ، والغاية من افتراض ه

 ي يمكن التوسع بتطبيقها على الحالة الحقيقة عند شروط محددة.  ة المدروسة وقوانينها ك الحال

هي الجملة التي تتألف من طور واحد     :  (Homogenous system)الجملة المتجانسة   -ج
 وال تملك سطوح فصل بين أجزائها ، وتتميز بأن قيم متحوالتها ثابتة عبر كل أجزائها .  

هي الجملة التي تحوي أكثر من   :  (Heterogeneous system)ة الجملة غير المتجانس  -ح
بطور،   فيما  بالخواص  تختلف  التي  أجزائها  بين  فصل  سطوح  قيم  ولها  بأن  وتتميز  ينها، 

  )زيت + ماء(    و متحوالتها تتغير فجأة عندما تجتاز سطح الفصل، مثال :  )بنزن + ماء(  
سواء أكانت بسيطة أم معقدة ألن للغازات    وما  متجانسة دإن المنظومة الغازية     )ماء + ثلج(.و

متجانسة أو غير متجانسة   ، ، وأما الجملة السائلة فهي  كل النسبفيما بينها ب  المتزاج  اقابلية  
متجانسة    وذلك وفقًا لقابلية السوائل لالمتزاج فيما بينها ، وأما الجملة الصلبة المعقدة فهي غير 

 دومًا.
 

   : (Surrounding)الوسط المحيط  -خ
 

 

الجمل   من  الجزء  هو 
بالجملة   المحيطة  األخرى 
أن   يمكن  والتي  المدروسة 
 تتبادل معها المادة والطاقة.

 
 ( : تبادل الطاقة بين المادة والوسط المحيط8الشكل)

  

   تصنيف الجمل الترموديناميكية : -3-2

 المادة والطاقةهي التي تستطيع أن تتبادل  :    (Open system)الجملة المفتوحة   -أ
مع الوسـط المحيط ، أي أن سطح الفصل يسمح لكل من المادة والطاقة  باالنتقال  

)الشكل إلى  (    a  -9-عبره  يؤدي  البطيء  التبخر  فإن  ماء،  كأس يحوي   : مثال   ،
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نقصان كمية الماء وال يتم ذلك إال بامتصاص كمية من الطاقة )حرارة( من الوسط  
 ف .التكاثالمحيط ، وعكس ذلك يحدث خالل عملية 

 :   (Closed system)الجملة المغلقة  -ب

سطح الفصل والوسط المحيط بتبادل الطاقة فقط وال تسمح  عبر  سمح  تهي الجملة التي  
أي أن التحوالت  بتبادل المادة ، ونفترض أنه ال يتم فيها أي تحول كيميائي )تفاعل(  

طوانة الغاز  ذات طبيعة فيزيائية . مثال : غاز موضوع في أسطوانة معدنية مغلقة )أس
قابل لالنأي  المنزلي مثاًل( أو   بمكبس  فعندما  أسطوانة مزودة  زالق وتحوي غاز ما، 

يمتص الغاز طاقة )حرارة( من الوسط المحيط عبر سطح الفصل يتحرك المكبس تحت  
 .(  b  -9الشكل)   أي كمية من المادة )الغاز(  د وال يتم فقفقطة  تأثير زيادة ضغط الغاز  

   
 مفتوحة( –مغلقة   – الجمل )معزولة  تصنيف( : 9الشكل) 

 

الطاقة  هي الجملة التي ال تسمح بتبادل  :    (Isolated system)الجملة المعزولة   -ت
مع الوسط المحيط . إن فكرة الجملة المعزولة تمامًا هي فرضية مثالية ألن    والمادة

 ، الصفر  عن  تختلف  ناقلية  لها  الحراري  العزل  في  المستخدمة  المواد  رر  وُتم  جميع 
األشعة الكونية ، ومع ذلك فهي مفيدة في تخفيف الضياع الحراري وتستخدم بشكل  

ذكره : كمية    قما سبواسع في الصناعة والبناء وغير ذلك ، ونسوق المثال لندلل على  
من مادة ما ساخنة )الشاي( موضوعة داخل وعاء ديوار)الترمس( الذي يحتفظ بحرارة  

غرض من استخدام الترمس ، ولكن الشاي يبرد نسبيًا  مع الالشاي لمدة معقولة تتناسب  
 .  (  c -9)الشكل  بعد مرور عدة ساعات رغم إحكام إغالقه

 :    (phase)الطور  -3-3

هو عبارة عن مجموعة األجزاء المتجانسة من الجملة المتماثلة بالتركيب وبالخصائص           
تنفصل عن باقي أجزاء الجملة المختلفة عنها  الفيزيائية والكيميائية ، وال تتعلق بكمية المادة و 

بالخواص والتركيب بسطوح فصل . مثال ذلك : مادة موجودة في جملة متجانسة )ماء سائل  
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زجاجي( أو تشكل جزءًا من جملة غير متجانسة )حوض يحوي ماء سائل    في كأس موضوع  
طورًا سائاًل  )   تطفو على سطحه قطع ثلج( ونقول عن الماء الموجود في الحوض بأنه يشكل 

( ، كما نقول عن قطع الثلج الصلبة بأنها  أو الثلج  الجليدأي    على تماس مع الطور الصلب 
التركيب  تشكل طورًا صلبًا ، وكل منهما أي   الطور السائل أو الطور الصلب ، متماثل في 

ويمكن للمواد  صل عن باقي أجزاء المنظومة بسطوح فصل هي سطوح التماس. نفوم  الكيميائي
 (.10آلخر )الشكل  ن تتحول من طور أ

 

 

 
 غاز)بخار(  –سائل   – صلب : الطوري للموادوالتوازن ( : التحول 10الشكل) 

 

   : (State properties)مقادير الحالة  -3-4

توصف حالة الجملة الترموديناميكية بمجموعة قيم لبعض المقادير الفيزيائية والكيميائية         
ونطلق على متحوالت الحالة التي تخضع    ،   (State parameters)التي تدعى مقادير الحالـة  

ليها كل من الضغط  إوينتمي    (Basic parameters)للتحديد المباشر عادة بمتحوالت أساسية  
P    والحجمV    ودرجة الحرارةT  والتركيزC   والكثافة     d  .  الداخلية    بينما يعد كل من الطاقةU 

(Internal energy)     ،  ة  واالنتالبي(Enthalpy) H   النتروبية، واS   (Entropy)    توابع
وال بد أن نأخذ بالحسبان أن متحوالت حالة الجملة تصف فقط    .(Basic functions)أساسية  

الحالة المعطاة وال يمكنها التنبؤ بحاالت أخرى ، وإن تحديد حالة الجملة ال يتطلب بالتأكيد  
ة فيما بينها بعالقة ما،  هذه المتحوالت مرتبط  معرفة جميع متحوالت الحالة، خاصة إذا كانت 

الحالة   تحديد  في  استخدامها  عند  الترموديناميكية  بالمقادير  الحالة  متحوالت  ونسمي 
مية بأعداد  لّ الترموديناميكية ، وهي تقسم إلى مقادير سلمّية ومقادير متجهة. تقاس المقادير الس

المقادير  U ، والطاقة    Vجم  والح   d، والكثافة  Tسّلمية ، مثل درجة الحرارة   ....الخ . أما 
والتسارع   والقوة  كالسرعة  االتجاه  فكرة  تتضمن  فهي  عادة    V, F , g  المتجهة  الخ وتمثل 

 بمتجهات .  
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 إن المقادير السل مية نوعان :         

تتناسب قيمتها مع كمية المادة في الجملة ،  :  (Extensive properties) مقادير سعوي ة   -أ
    H، االنتالبية V، الحجم  mلة جم الجملة، وتخضع لقواعد الجمع الجبري مثل : الكتومـع ح

. وإذا ضاعفنا كتلة الجملة فإن بعض المقادير الترموديناميكية تتضاعف   Uالطاقة الداخلية 
 كذلك .  

ية   -ب ي مقادير مستقلة عن كمية المادة في الجملة،  ه :    (Intensive properties)مقادير شد 
د شروط محددة مثل : درجة الغليان  خضع لقواعد الجمع الجبري ، بل تأخذ قيمة واحدة عن وال ت

 المولية    اللزوجة والكمون الكيميائي والخواص  البخار و    وضغط  االنصهار والكثافة    ودرجة  
 ( . أي أنها ال تتعلق بكمية المادة . ) الحجم المولي ، السعة الحرارية المولية .. الخ 

مية باستخدام مساقطها على محور تطبيق هذه المقادير   حول المقادير المتجهة إلى مقادير سلّ تت         
، حيث    (cos α)وكما نعلم فإن مسقط مقدار متجه يساوي إلى طويلته بتمام جيب الزاوية  

α      المدروس المتجه  المقدار  أن  نفترض  ما  والمحور. وغالبًا  المتجه  المقدار  بين  الزاوية 
 . (cos α =1)المحور الموافق أي أن الزاوية بينهما تساوي الصفر وأن  ينطبق على 

. مثال: قّسم الحجم  مقداراً سعوياً على الكتلة فإننا نحصل على مقدار شدي عندما نقسم                
ي . وفي الكيمياء نقسم عادة على  لكتلة )مقلوب الكثافة( تحصل على مقدار شدّ على وحدة ا

ع أو  الموالت  أفوغادرو....(  )عدد  𝑉𝑚)دد   = V/n)    شدي مقدار  وهو 
P V n R T PVm=   =  R T    حيث .Vm   ( هو الحجم المولي أيmol  n = 1  )

وسنعتمد هذا المقدار في كل القوانين التي سندرسها الحقا  حتى وإن  ي ،  وهو مقدار شدّ 
الدليل   الحسابات وعندما    (n = 1 mol)وذلك ألن افتراضنا أن      mأسقط  يسهل علينا 

سبان وذلك بالضرب  أخذ ذلك في الحُ يختلف عدد الموالت عن الواحد في جملة ما فيجب  
 بعدد الموالت.  

تكون الجملة في حالة توازن ترموديناميكي إذا كانت قيم  :    (Equilibrium)التوازن   -3-5
وهذا يعني أنه تحقق في    متحوالتها واحدة في أجزاء الجملة كافة ، وتبقى ثابتة مع الزمن ، 

   :التوازن وفق اآلتي نفس الوقت توازن كيميائي وميكانيكي وحراري ، ونعرف أنماط 

 ويتحقق عندما ال تتغير درجة حرارة الجملة مع  الزمن .   توازن حراري :  -أ
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:   -ب ويحدث  عندما تبقى جميع أجزاء الجملة بالنسبة لبعضها    توازن ميكانيكي 
ذلك عند وجود قوى متوازنة داخل الجملة وكذلك بينها    ثابتة مع الزمن ويتحقق 

الكيمياء نقصد القوى فيما بين الجزيئات أو ما يحيط    وبين محيطها الخارجي )في
 بها(.  

ع الزمن ، ويعد التوازن ويتحقق إذا بقي تركيب الجملة ثابتًا م  توازن كيميائي :  -ت
 تركيب مكونات الجملة.  الكيميائي توازنًا ديناميكيًا ، أي أنه يتغير بتغير 

تكون الجملة في حالة توازن ترموديناميكي إذا تحققت    توازن ترموديناميكي :  -ث
الثالثة السابقة وإذا لم تؤد التحوالت الحاصلة في الجملة  إلى تغير     ن شروط التواز 

موديناميكية ، أي أنه عمليًا ال يوجد ميل لدى الجملة أو الوسط المحيط  حالتها التر 
 بتحول ما مهما طال الزمن.   للقيام

3-6-    : وأنواعها  الترموديناميكية  )أي  التحوالت  الترموديناميكة  التحوالت  بها  ونقصد 
الفيزيائية( التي ال يرافقها حدوث تفاعل كيميائي أو تحول طوري ، وهي تنقل الجملة  

 : عند شروط محددة أخرى ومن أهمها   ة حالة أولية عند شروط محددة إلى حالة نهائيمن  

هو تحول يتم إذا انتقلت الجملة من  :    (Isothermal process)متساوي الدرجة     تحول -1
عند أجزاء الجملة كافة ، وال يتحقق  ثابتة    درجة الحرارةحالة أولية إلى حالة نهائية وبقيت  

بدرجة   الثبات  حراري هذا  بمصدر  الجملة  أحيطت  إذا  إال  حراري   الحرارة   Heat)خزان 
reservoir الالزم من وإلى الجملة كي تحافظ على درجة حرارة ثابتة.    فق الحرارة (  يؤمن تد

تبخر الماء عند درجة غليانه في وعاء مفتوح  والضغط ثابت ، و تجمد الماء عند    مثال :
 لذي يحافظ على درجة ثابتة في الجسم السليم .  درجة الصفر المئوي ، و جسم اإلنسان ا

هو تحول يتم إذا انتقلت الجملة من حالة    :  (Isobar process)تحول متساوي الضغط    -2
عبر أجزاء الجملة كافة ، فإذا كان الضغط المطبق    الضغط ثابتا  أولية إلى حالة نهائية وبقي  

ذ تجاربك فــي المختبر حيــــــــث الضغط يبقى  هو الضغط الجوي ) كما هو الحال عندما تُنفّ 
 ند ضغط ثابت .أن التحول يتم ع نقول ثابتًا خالل التجربة( 

ما تنتقل  تحول ترموديناميكي يتم عند هو  :  (Isochor process)تحول متساوي الحجم :  -3
ذلك   ، ومثال  التحول  خالل  ثابتًا  الحجم  ويبقى   ، نهائية  حالة  إلى  أولية  حالة  من  الجملة 

سطوانة معدنية مغلقة تحوي غاز ما عند ضغط ما ، فإذا امتص الغاز حرارة من الوسط  أ
نقول أن الجملة خضعت لتحول ترموديناميكي انتقلت بموجبه من حالة أولية ، إلى    المحيط
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ئية ترافق بامتصاص طاقة على شكل حرارة فيزداد ضغط الغاز ويبقى الحجم ثابتًا   حالة نها
أي أن هذا التحول تم بشكل متساوي الحجم ، كما يمكن أن تتم مثل هذه العملية أيضًا في  

تثبيت مكبسها بمسمار يمنع حركته يجعل الحجم    قابل لالنزالق ، وإن  اسطوانة مزودة بمكبس
 ثابت أيضًا.  

يتم مثل هذا التحول في أوعية معزولة عزاًل  :  (Adiabatic process)ظوم : تحول ك -4
   جيدًا تضمن عدم انتقال الحرارة من وإلى الجملة عبر الوسط المحيط . 

ذت عددًا الت التي تحققها الجملة إذا نفّ لتحو هي ا:    (Cyclic process)التحوالت الدورية   -5
من التحوالت المتتالية ، وعادت بنتيجتها إلى الحالة االبتدائية . ونقول عن مثل هذه التحوالت  

 .بأنها دورية مغلقة ، ويكون تغير المقادير الترموديناميكية بعد دورة كاملة معدوماً 

 Reversible and irreversible processالعمليات العكوسة وغير العكوسة :  -3-7

تخضع الجملة المتوازنة إلى تحول إذا تغيرت إحدى متحوالت حالة الجملة، وتبلغ حالة                    
توازنية جديدة بمتحوالت جديدة. إذا خضعت جملة لتحول من إحدى حاالت التوازن إلى حالة توازنية  

ة ، فإننا  حاالت التوازنية المرحلية والمتتابعأخرى بشكل ال متناهي في البطء عبر سلسلة متصلة من ال
عّرف العملية العكوسة بشكل عام بأنها العملية البطيئة  نسمي هذه التحوالت بالتحوالت العكوسة . وتُ 

جدًا التي يمكن إعادتها في االتجاه المعاكس في أي مرحلة من مراحل العملية ، بحيث تعود الجملة  
عملية العكوسة حالة مثالية ال تتحقق  وبدقة تامة ولجميع المتحوالت. إن الإلى حالتها التوازنية السابقة  

عمليًا ألن استمرارية مثل هذا التحول يتطلب مراحل ال متناهية في الصغر ، ولكن مثل هذه الحالة  
 االفتراضية ُيعد مفيدًا في الدراسات الترموديناميكية وفهم العمليات التوازنية.
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 الفصل الثاني
 ادلة الكيميائية و الحساب الكيميائي  معال  

Chemical Equation & Stoichiometry  

 المعادلة الكيميائية :  -1
هي الصورة الواضحة و النهائية لنوعية و كمية المواد الداخلة و الناتجة في أي تفاعل كيميائي       

 ة عند كتابة معادلة كيميائية بشكل صحيح :  تي. تتبع الخطوات اآل
 

 اكتب أسماء المواد الداخلة في التفاعل و المواد الناتجة عنه :  ولى : ة األ الخطو  -
+  ميتان             مثال :           →   أكسجين   +    ثنائي  أكسيد الكربون      ماء   

 

 رموز المواد المشاركة في التفاعل :اكتب الصيغة الكيميائية الصحيحة أو الخطوة الثانية :  -
𝐶𝐻4 + 𝑂2  → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂  

 

وازن المعادلة بجعل عدد الذرات في الجزء األيسر من المعادلة مساويًا  الخطوة الثالثة :  -
 في الجزء األيمن من المعادلة :   لعدد الذرات  

 

𝑎)                𝐶𝐻4+ ?𝑂2  → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 
𝑏)               𝐶𝐻4 +  2𝑂2  → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 

 

    law of definite proportion قانون النسب الثابتة : -2
بنسبة    بعضها البعض  ترتبط مع  العناصر ) الّذرات (   مركب كيميائي فإن في أي   يعني أنه     

 .   (   1 : 1) هي   𝑁𝑎𝐼     و   𝐹𝑒𝑆ثابتة و محددة , و تكون هذه النسبة بسيطة كما في المركب   
,  𝐹𝑒𝑆2عددة كما في المركب  كون متو قد ت     𝐻2𝑂      ( 1 : 2 هي   )  ( 2 : 1 و  ). 

 
      Law of multiple proportion :قانون النسب المتضاعفة   -3

والتي تتحد مع وزن  ونا أكثر من مركب فإن األوزان المختلفة من أحدهما  إذا اتحد عنصران و كّ       
 ة محددة بسيطة .تكون نسببد و أن  ثابت مع اآلخر , ال

    يتحد الكربون مع األكسجين وفقًا لكمية األكسجين المتاحة و يكون االحتراق تامًا أو جزئيًا مثال : 
 : (𝐹𝑒𝑆  ,   𝐹𝑒𝑆2), و مثله   𝐶𝑂2  أو 𝐶𝑂   فيؤدي ذلك إلى تشكل        
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 𝐶𝑂 𝐶𝑂2  
 
 
 

 
نسبة الكبريت في  

 واحدة  المركبين

𝐹𝑒𝑆 𝐹𝑒𝑆2 
1 نسبة ذرية  ∶ 1 1 ∶ 2 1 ∶ 1 1 ∶ 2 
12 أوزان ذرية ∶ 16 12 ∶ 32 56 ∶ 32 56 ∶ 64 
1 نسبة وزنية  ∶ 1.33 1 ∶ 2.67 1 ∶ 0.572 1 ∶ 1.148 

نسبة األكسجين في  
2.008 واحدة  المركبين =

2.67

1.33
 2.007 =

1.148

0.572
 

 

 

 

     Law of conservationقانون بقاء المادة :  -4
و يعني أن كتلـة المـادة الـداخلـة في التفـاعـل تســـــــــــــــاوي كتلـة المـادة النـاتجـة عنـه , تخيـل أن المواد       

اـلداخـلة تمـثل إحـدى كفتي الميزان و أن المواد الـناتجـة تمـثل الكفـة الـثانـية و في المعـادـلة الموزوـنة ـفإن  
الداخلة قد يســاوي أو ال   دمتعادلتين بالكتلة . الحظ أيضــًا أن عدد موالت الموايجب أن تكونا  الكفتين  

 يساوي عدد الموالت الناتجة عن التفاعل أي أن : 
 كتلة المواد الناتجة عن التفاعل  =  كتلة المواد الداخلة في التفاعل 

 

 ( عدد موالت المواد الناتجة عن التفاعل   ≠عدد موالت المواد الداخلة في التفاعل ) =  أو  
 
  المعادلة الكيميائية : موازنة -5

غّير في نسب الذرات المكونة  عند موازنة المعادلة الكيميائية غّير في أمثال الجزيئات دون أن تُ     
بحيث يكون عدد الذرات في الجزء األيسر مساويًا لعدد الذرات    للصيغة الكيميائية في الجزيء الواحد ,

 في الجزء األيمن , و هذا يحقق العالقة :
𝑵𝒐.  𝒐𝒇 𝒂𝒕𝒐𝒎𝒔  𝒊𝒏   =     𝑵𝒐.  𝒐𝒇 𝒂𝒕𝒐𝒎𝒔  𝒐𝒖𝒕 

 ضبط عملية الموازنة .  يسهل  و كقاعدة عامة وازن كل الذرات و اترك األكسجين لألخير فهو 
   التي تصف التفاعل الجاري بين المواد المتفاعلة )على يسار السهم (  تية  اآل  لديك المعادالت    ثال : ـ م

 ( .    و المواد الناتجة ) على يمين السهم        
𝑀𝑔       +        𝐹𝑒𝐶𝑙3      →      𝑀𝑔𝐶𝑙2   +   2  𝐹𝑒  
𝐶3𝐻8        +         𝑂2       →        3  𝐶𝑂2   +  𝐻2𝑂 

𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3   +     𝑁𝑎2𝐶𝑂3    →     𝐹𝑒 (𝐶𝑂3)3 +  𝑁𝑎𝑁𝑂3 
 

صــــــــــــــيغ و رموز الذرات أو الجزيئات الداخلة في  ة التفاعل فإننا نضــــــــــــــع  أنه عند كتابة معادل  الحظ : 
يكون عـدد الـذرات  بحيـث  التفـاعـل و النـاتجـة عنـه , ثم ننتقـل بعـد ذلـك إلى موازنـة المعـادلـة الكيميـائيـة  



  

 27 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

صــيغة دون كل  , ثم نبحث عن األعداد أو األمثال التي يتوجب وضــعها بجانب   متســاوي في الطرفين
 غة الكيميائية ذاتها .  أن نمس أمثال الصي

3 𝑀𝑔       +        2 𝐹𝑒𝐶𝑙3     →      3 𝑀𝑔𝐶𝑙2   +   2  𝐹𝑒 
𝐶3𝐻8       +             5  𝑂2       →        3 𝐶𝑂2     + 4  𝐻2𝑂 

2 𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3    +    3  𝑁𝑎2𝐶𝑂3    →   𝐹𝑒2 (𝐶𝑂3)3 +  6  𝑁𝑎𝑁𝑂3 
 
   Atomic weight الوزن الذري : -6

إن الذرات صغيرة جدًا بحيث يصعب فعاًل أن نقارن أوزانها الحقيقية , فعلى سبيل المثال يبلغ وزن     
الهيدروجين   1.67)ذرة  × 10−24 𝑔)    الكربون ذرة  1.99)ووزن  × واألكســــــــــــجين    (10−23

( 2.66 × مر  أاألرقام الصغيرة جدًا جدَا للتعبير عن وزن الذرات    ام مثل هذه، إن استخد  (10−23
صعب للغاية . تملك الذرات أوزان مختلفة بحسب طبيعتها )بنيتها وما تحوية بداخلها( فاألوزان النسبية  

تدعى    " عيار " سب اختيار وحدة وزن (، ومن المنا1:  12:   16هي )   (H : C : O)للذرات مثاًل 
( بداًل من وحدة الوزن   amu( و يرمز لها اختصارًا  )     atomic mass unitلذري ) وحدة الوزن ا

1بأنها    amuفت وحدة الوزن  رّ بالغرام ، وقد عُ 

12
باستخدام  و ,        𝐶12(   12-الكربون ذرة  )  من وزن   

ذرة   وزن  أن  نجد  الوحدة  يساوي   الهيدروجينهذه  أن  والكربون   ( 𝑎𝑚𝑢  1.0079 )  يجب 
( 12.011  𝑎𝑚𝑢 )     واألكسجين( 15.999  𝑎𝑚𝑢 )    األوزان مــــــع  متناسبة  األوزان  هذه  إن   ,

𝑎𝑚𝑢 1)الفعليـــــــة للــــــــــذرات وإن وحــــــــدة الـــــــــــــــوزن الـــــــــــذري تســــاوي  = 1.661 × و يلزم     (10−24
× 6.022)عمليًا ما مقداره     لوحدة لتساوي غرامًا واحدًا ، أي :ذه امن ه  (1023

(1 𝑎𝑚𝑢 = 1.661 × 10−24) 𝑥 (6.022 × 1023)  =  1.004203      𝑔𝑟𝑎𝑚 
         

O C  H الذرة 
2.66 × 10−23 1.99 × 10−23 1.67 ×  الوزن الحقيقي للذرة  غرام  10−24
   𝑎𝑚𝑢    وحدة الوزن  الذري    1.0079 12.011   15.999

 بالتقريب وهو مقبول≈    1.00  12.00 16.00
 

× 6.022)عدد أفوجادرو   ن المول الواحد يحوي  إ       (    ةيئجز  و سيمات ) ذرة أن الجُ ــــم (1023
ولقد   . (1.0079 غرام)ومن الهيدروجين ( رامغ 12.011) لذلك يكون وزن المول الواحد من الكربون 

هولة الحساب ال بأس من تقريب  ي الجداول الدورية المعروفة . ولسشرت أوزان العناصر المولية كافة فنُ 
 ذا .ــــــــو هك (𝑔   1)والهيدروجين  (𝑔  12)الكسور العشرية في الوزن أي يصبح وزن الكربون  
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   Chemical compound المركب الكيميائي : -7
ن النسب الثابتة و النسب  إن المركب الكيميائي يتكون من ارتباط عدد من الذرات ) محققًا قانو     

أو    (𝐶6𝐻6)و البنزن    𝐻2𝑂حددة , مثال : مركب الماء  المتضاعفة ( بروابط كيميائية معروفة و مُ 
  ل مث  شارديةعة الي( في المركبات ذات الطبيشاردةالالشاردي أو  بروابط كهرساكنة ) في حالة االرتباط  

𝑁𝑎𝐶𝑙    ,𝑃𝑏𝐶𝑙2  حددة كما يكون له وزن جزيئي  اص فيزيائية و كيميائية ثابتة و مُ و و يكون للمركب خ
 حدد .  مُ 

𝑁𝑂3 متعددة الذرات مثل  (  ية  شـــــــــــــاردة  شـــــــــــــاردية )   نشـــــــــــــير إلى وجود مجموعات       
−   𝑆𝑂4

−2 ,

𝐻𝐶𝑂3
  و هي غالبًا ما تشـــــارك في التفاعالت   الشـــــاردي  و كلها تملك صـــــفات المركب الكيميائي     , −

 و ليست كذرات منفردة .  )جذر(  كمجموعة متكاملة  
 
   Formula weight ة : وزن الصيغ -8
ب  ـــــــ تكوين الصيغة الكيميائية للمرك    في   المشاركة      أوزان الذرات     إلى مجموع وزن الصيغة   يساوي      

   . شموالً ( إال أنه أكثر    Molecular weightو يستخدم هذا التعبير بنفس معنى ) الوزن الجزيئي 
 :  𝐶9 𝐻8 𝑂4   لألسبرين احسب وزن الصيغة ) الوزن الجزيئي (    :  1مثال  

𝐶9 𝐻8 𝑂4 = 9  𝐶 + 8  𝐻 + 4  𝑂 
= ( 9 × 12.0) + (8 × 1.01) + (4 × 16.0) 

= 108 + 8.08 + 64.0 = 180      𝑔𝑟 /𝑚𝑜𝑙  (تم تقريب  الجواب )  
 :   𝐶𝑎(𝐶2 𝐻3 𝑂2)2ت ( الكالسيوم  احسب وزن الصيغة لمركب خالت ) أسيتا  :  2مثال  

𝐶𝑎(𝐶2 𝐻3 𝑂2)2 = 1 𝐶𝑎 + 4 𝐶 + 6 𝐻 + 4 𝑂 
= (1 × 40.1) + (4 × 12.0) + (6 × 1.01) + (4 × 16.0) = 158.2   𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 

 
  : ( Moleالمول ) -9

بالحسابات    أما اسم المول فقد شاع استخدامه بين المتعاملين  يسمى بالعربية الجزيء الغرامي ,      
يمكن أن تكون عليها أي مادة ) عنصر أو مركب ( غازية أم    الكيميائية وهو بالتعريف الصورة التي

 :   اً سائلة أم صلبة و هي إذ
ــــــــ ادرو مغدد أفو ــــــ ن أي عنصر أو مركب تحوي عــــــ كمية م     ب  ــــ لمركن ذرات العنصر أو جزيئات اــ

 :   ا  , إذ  molو يرمز له 
1 𝑚𝑜𝑙 = 6.023 × 1023     𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒     (  جزيء  حقيقي ) 

= 6.023 × 1023   𝑎𝑡𝑜𝑚       ( ذرة حقيقية ) 
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مول من الكلور يحوي    1مول من الكربون يحوي عـدد أفوجـادرو من الـذرات الحقيقيـة , و إن     1إن  
مول من    1زن  مول من الكلور مســـــــــــــــاويـًا لو   1  يكون وزن ن  نفس العـدد من الـذرات و ال يعني هـذا أ

مول من الماء   1ك  ؤ إعطامثاًل  الكربون . إن المول واحدة كبيرة نســــــــبيًا و قابلة للتداول , فإن ســــــــألت  
1من الماء أي حوالي   (𝑔𝑟  18)قدم لك  يفيجب أن 

8
مول    1ك  ؤ الماء , و لو سألت إعطاكوب من    

ســــــــكروز ) ســــــــكر  من المول   1ك  ؤ منه , ولو ســــــــألت إعطا (𝑔𝑟 63)قدم لك  يمن النحاس فســــــــوف  
منه . هذا و نحسب عدد موالت أي مادة   (𝑔𝑟   342)قدم لك  ن يأ  يجب( ف 𝐶12 𝐻22 𝑂11الطعام  

𝑛   بمعرفة وزنها(𝑤)   ووزن المول الواحد منها(𝑀)  اً يغة ( و هكذا نجد إذأي ) وزن الص   : 

𝑛 =
𝑊

𝑀
……………………… (1) 

 :   𝐹𝑒𝑆2من الحديد لتشكيل بيريت الحديد    (2  مول  )التحاد مع كم مواًل من الكبريت تلزم ل  مثال : 
 ل :  ـــــ الح

Fe     +      2𝑆   →     𝐹𝑒𝑆2  
1 𝑚𝑜𝑙       2 𝑚𝑜𝑙                     
2 𝑚𝑜𝑙       𝑥 𝑚𝑜𝑙                     

𝑥 =
(2 𝑚𝑜𝑙 ) × (2 𝑚𝑜𝑙 )

(1 𝑚𝑜𝑙 )
= 4    𝑚𝑜𝑙 

(𝑚𝑜𝑙  4)  :        رام نجدغإذا أردنا حساب هذه الكمية بال  و (
32   𝑔

𝑚𝑜𝑙
) = 128     𝑔 

112 غرام )من الحديد أي  (2  مول   لالتحاد معوزن الكبريت الالزم ونحسب   = 56 × 2)      . 
 بقي أن نذكر أن :      

ــلب ) الجليد ( = وزن    1مول وزن           ــ  1 مول من الماء الصــــ من   1مول ائل = وزن  من الماء الســــ
ــه من الجزيئات الحقيقية . إن و بخار ( ,   الماء الغازي )  من   1  مول أن كاًل منهما يحوي العدد نفســــــــــ

( ويشـــــغل هذا المول عند الشـــــروط  moleculeأي غاز يحوي عدد أفوجادرو من الجزيئات الحقيقية ) 

 .    𝑐𝑚3   22414حجمًا ثابتًا مقدراه    2*القياسية  
 

 

*2     (Standard Temperature and pressure) STP    1، الشروط القياسية هي الضغط atm   ية ،  ودرجة الحرارة صفر مئو

 Oويرمز لها بدائرة صغيرة  
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  Percentage Composition:  مئوي التركيب ال  -10
الموجود في    النسبة المئوية لعنصر ما إن      من    غرام  100في مركب هي عدد غرامات العنصر 

في البحث الكيميائي بغرض تحديد صيغة المادة كيميائيًا  المهمة   خبريةالمركب . إنها من التجارب الم
 ية :  تيتم ذلك بإحدى الخطوات اآلو 

 صيغة : طريقة تحديد أبسط  
 تحديد هوية العنصر ) بالتحليل الكيفي ( .  -1
 يل الكمي (.  لإيجاد وزن العنصر و من ثم نسبته المئوية ) بالتح -2
تحويل وزن العنصـــــــر إلى عدد موالت أو تحويل نســـــــبته المئوية إلى نســـــــبة مولية باســـــــتخدام   -3

 . األوزان الذرية
ــبي بحيث تمثل   -4 ــوبة إلى عدد ذرات نسـ ــبة الذرات المحسـ ــل   أعداداً تعديل نسـ ــحيحة , لتحصـ صـ

 صيغة ) صيغة تجريبية ( .   على أبسط
 استخدام هذه األرقام الصحيحة كدليل لكتابة الصيغة .  -5
للذرات مع التنويه إلى ضــرورة      رتباطاأصــغر عدد للحصــول على نســبة   علىتقســيم األعداد   -6

 ضرب هذه األعداد بأصغر عدد ممكن حتى نحصل على أعداد صحيحة .  
لت  لّ , حُ   (𝑔  92.448)من مركب كيميائي موجود في غاز البترول المسال وزنها نة  عي  ال : ــــــــــــــــــ مث

من الهـيدروجين , مـا هي    (𝑔  0.4477)من الكربون و   (𝑔  2.000)عنصــــــــــــــرـيًا فوجـد أنهـا تحوي  
 صيغة لهذا المركب .   أبسط  
 عدد موالت كل عنصر :    نحسب -1

2.000 𝑔 𝐶 × (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

12.01 𝑔 𝐶
) = 0.1665    𝑚𝑜𝑙 𝐶 

0.4477 𝑔 𝐻 × (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻

1 𝑔 𝐻
) =  0.4441    𝑚𝑜𝑙 𝐻 

ــل    نــكــتـــــــب -2 ــيـــــ ــدل كـــــ فــتــوضـــــــــــــــع  ــه  مــوالتـــــ ــدد  عـــــ ــا  أمـــــ الــعــنصـــــــــــــــر  ويــمــيــن رمــز  ــل  اســـــــــــــــفـــــ
       𝐶0.1665   𝐻0.4441 : العنصر

 ( أي  على 0.1665)بالتقســــــيم على أصــــــغر عدد البعض  ذرات إلى بعضــــــها  النســــــبة    ايجاد -3
 .  𝐶1.000  𝐻2.667نجد:  ف

غيرصــحيح و لذلك نحاول ضــرب نســبة الذرتين إلى بعضــهما بالعدد نفســه    2.667إن العدد  -4
𝐶1.000×2  H2.667×2نجد :  ف  2.0الرقم  و ليكن مثاًل   = 𝐶2𝐻5.34  . 
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الصيغة  و هو عدد غير صحيح لذلك نحاول ثانية ضرب    5.34بقيت نسبتها    𝐻بما أن ذرات   -5
𝐶1.000×3  H2.667×3 :    نجدف 2من   بداًل  3دد لعبا)األصلية(  = 𝐶3𝐻8.001  ،  فنحصل

يمكننا بسهولة تدوير العدد الموجود على ذرة الهيدروجين لنحصل أخيرا  و على أعداد صحيحة،  
و هو مركب معروف اسمه غاز البروبان و يستخدم في      𝐶3𝐻8   على أبسط صيغة و هي

 .  يرهاالطهي وغمواقد 
 

 حساب أبسط صيغة من تحليل نواتج االحتراق :  -11
أبسط صيغة لها ( في جهاز مشابه   راد تحديد صيغتها ) أو يتم حرق كمية من العينة المُ 

 (  1للشكل ) 

 
الكربون و الهيدروجين في المركبات  وتحديد نسب حرق العينة قطار التحليل ل( : 1الشكل ) 

 العضوية .
-    CuO    : كسدة الكاملة لنواتج االحتراق. وسيط يساعد على األ أكسيد النحاس 
-  MgCl𝑶𝟒  فوق كلورات المغنيزيوم : يمتص الماء فقط وال يؤثر على 𝐶𝑂2. 
-  NaOH   ماءات الصوديوم)حبيبات( : تمتص 𝐶𝑂2  .فقط 

بائي يمر  كمية صـــــغيرة  من العينة  وتوضـــــع في بوتقة  من البالتين داخل فرن كهر توزن حيث        
  و بخار ماء  𝐶𝑂2و تتحول إلى  بزيادة من األكســـــجين كليًا  العينة  حرق تُ بداخله تيار من األكســـــجين ل

𝐻2𝑂    ،    إلى العينــــة  الكربون في  ذرات  كــــل  هكــــذا تتحول  الهيــــدروجين إلى    𝐶𝑂2و  كــــل ذرات  و 
   𝐻2𝑂    ركـب فوق كلورات المغنيزيوم   امتصــــــــــــــاص بخـار المـاء في الحـباـبة األولى المحشــــــــــــــوة بميتم

في الحبابة الثانية المحشـــــــــوة بحبيات ماءات    𝐶𝑂2ة جيدة، كما يتم امتصـــــــــاص  الموزونة مســـــــــبقًا بدق
اض  فقط. بعد انتهاء التجربة وانخف  𝐻2𝑂الصـوديوم الصـلبة والموزونة مسـبقًا بدقة والتي تمتص الماء  

بر، يتم فصـــل الحبابتين ووزنهما بدقة لمعرفة وزن المواد تخدرجة الحرارة في الفرن إلى درجة حرارة المُ 
 الممتصة وهي الماء وثنائي أكسيد الكربون. 

في  تتبع  .    𝐶𝑂2من    ( 1   مول  )من الكربون سـتتحول بالتأكيد إلى   ( 1  مول  ) إن كل        
 ( . 10المراحل المذكورة في الفقرة ) تقريبًا نفس  الحسابات  
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وزنها   أنها تحوي على الكربون و الهيدروجين واالكســــــــــجين  ة ســــــــــائلة تبينعينه من ماد  مثال : 
(0.5438  𝑔)   ُــجين النقي حتى آخرهابزيادة من  ا حرقت أ من   (𝑔  1.039فنتج :    ، ألكســـــــــــ

(𝐶𝑂2   و   (  0.6369  𝑔 ن  م𝐻2𝑂 . .)    ؟؟ما هي أبسط صيغة تجريبية للمركب . 
  𝐶𝑂2 الجزيئي لكل من وزن ال رام إلى عدد موالت بمعرفة غبالنقوم أواًل بتحويل الوزن    ل : ـــــ الح
 ,𝐻2𝑂   ي :  أتكما ي 

1.039 𝑔 𝐶𝑂2 × (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
44 𝑔 𝐶𝑂2

) × (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙  𝐶𝑂2
) = 0.0236   𝑚𝑜𝑙    𝐶 

0.6369 𝑔 𝐻𝑂2 × (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

18.02 𝑔 𝐻2𝑂
) × (

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
) = 0.07069  𝑚𝑜𝑙  𝐻 

 :   ونقوم بجمعهما رامات الكربون و الهيدروجينغنوجد اآلن عدد 

0.2361 𝑚𝑜𝑙  𝐶 × (
12  𝑔 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
) = 0.2833   𝑔   𝐶 

0.07069  𝑚𝑜𝑙 𝐻 × (
1   𝑔  𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻
) = 0.07069  𝑔 𝐻 

𝐶)                       المجموع  + 𝐻)           = 0.3543 𝑔   
 حسب بالفرق :  إن وزن األكسجين يُ 

=             وزن  العينة  الكلي  0.5438      𝑔 
𝐶)    مجموع   وزني  + 𝐻) = 0.3543      𝑔 

=        وزن   األكسجين  في العينة     0.1895  𝑔 
 اآلن عدد موالت األكسجين :   احسب

0.1895   𝑔  𝑂 × (
1     𝑚𝑜𝑙 𝑂

16     𝑔   𝑂
) = 0.01184   𝑚𝑜𝑙  𝑂 

 𝐶0.02361  H0.07073  𝑂0.01184 الصيغة هي :        إذًا 
   𝐶1.995  H5.9738  𝑂1.000 نجد : وهو األكسجين فنقسم على أصغر عدد 

 ب هو :  النتيجة مقبولة و يمكن تدويرها إلى أعداد صحيحة , فالمركاألمثال في إن 
  𝐶2𝐻6𝑂1تيلي   ول االغو هي مادة ال𝐶2𝐻5𝑂𝐻 . 

    Molecular formulasحساب الصيغة الجزيئية :  -12
ط  ــــــ مضاعفات أبسو تكون من   ، الصيغة الجزيئية عن الصيغة الحقيقية أو الفعلية للمركبتعبر        

ــم حسابذي يتو ال  (𝑛)و لذلك يجب البحث عن عدد مرات التضاعف  صيغة   ـــ ــه مـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ن معرفة الوزن ـ
 حدد هذا الوزن بطرق عديدة معروفة و ناجحة ( . الجزيئي للمركب ) يُ 
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𝑛 =
 الوزن   الحزيئي 

 وزن  أبسط الصيغة 
           …………………… (2) 

.   𝐶𝐻مادة أولية لصنع بولمير البولي ستايرين و أبسط صيغة له هي    عد الستايرينيُ   ال : ـــــــ مث
 . ؟؟. ماهي صيغته الجزيئية  (𝑔   104)فوجد أنه الجزيئي  دد وزنه حُ 
12وزن أبسط صيغة :   نحسب أوالً  - × 1 + 1 × 1 = 13   𝑔  . 
الجزيئي   - الوزن  عن  ــدة  بعيـــــ ــة  النتيجـــــ ــذه  هـــــ أن  ــا  نحســـــــــــــــــــــب    (𝑔  104)بمـــــ ــك  ــذلـــــ  :لـــــ

𝑛:        التضاعفعدد مرات   =
104   𝑔

13   𝑔
=  8.00 

           ــيغة الحقيقية أو الجزيئية للمر كتب هكذا  و يمكن أن تُ  𝑛(𝐶𝐻) أو 8(𝐶𝐻)كب هي  الصـ
𝐶8𝐻8 

 

  Theoretical and Actual yield:  للتفاعل الكيميائي   )المردود(الناتج النظري والفعلي -13
𝐶(𝑠)        : تية    لندقق النظر في المعادلة اآل          +   𝑂2(𝑔)    →       𝐶𝑂2(𝑔)  

مع    )يتـفاعـل( من الكربون يحترق   1 مول أجـل هـذه المعـادـلة الموزوـنة أن :  لقول من  نســــــــــــــتطيع ا      
 من ثنائي أكسيد الكربون .   1 مول األكسجين , ليعطي   من  1 مول 

16    م من الكربون تحترق معغرا 12ر عن ذلك بالوزن فنقول إن :  أو نعبّ      × 2  𝑔 ــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ن  ـ
 ون . أكسيد الكرب  رام من ثنائيغ 44األكسجين و يتكون 

ووفقًا   تمثل المعادلة الســــــابقة نوعية و كمية المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من الناحية النظرية ,      
ــبط    اً رامغ 44لقانون بقاء المادة ) انحفاظ المادة ( فإن الناتج النظري يجب أال يتعدى  و من   ، بالضــــــ

ــينتج عنه غرام  32مع  م من الكربون غرا 12الناحية النظرية فإن تفاعل   ــجين ســـ غرام  44من األكســـ
 .   %100  )المردود( و تكون اإلنتاجية  𝐶𝑂2من 

يحتوي على شــوائب من الكبريت   نمكن أيال يختلف , فالكربون مثاًل  ــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــــو لكن واق      
ــو ه  ، من اآلزوت و ربما شوائب أخرى   بعضاً يمكن أن يحتوي  و األكسجين و  ـــــــ ـــــــ ـــــــ نتج  ذه الشوائب لن تُ ـــــ

ــــــي أكسثنائ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ رام و خاصة إذا غ 44الناتج غالبًا ما يكون أقل من    𝐶𝑂2يد الكربون و بالتالي فإن ــ
إمكانية تسـرب بعضـًا منه لكونه غاز, و عليه فالناتج الفعلي ) الحقيقي ( سـيكون أقل    بانبالحسـأخذنا  

 ي :  أتكما ي  (   𝑦 )المردود  يةرام فنحسب النسبة المئوية لإلنتاجغ 40رام , فلو كان مثاًل  غ 44من 

𝑦 = (
 الناتج  الفعلي 
 الناتج  النظري 

) × 100              ………………… . (3) 
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𝑦 =
40

44
× 100 = 90.91    % 

 

   Limiting and excess reagent : حددة و المادة الزائدةالمادة الم   -14
إذا كانت    ننبه أوالً        التفاعل  إلى أن مثل هذه الحسابات ال تكون صحيحة إال  موزونة  معادلة 

لذلك من الضروري جدًا قبل الشروع بالحساب تدقيق موازنة المعادلة : عند تفاعل مادة   بشكل صحيح
ل  ة لتفاعتيحتماالت الثالثة اآلاالنجز وفق فإن التفاعل يمكن أن يُ  (𝐵)أخرى  مادة مثاًل مع  (𝐴)ما  
+   𝐴 )   الشكل :         من     𝐵    →     𝐶   +    𝐷 ) 

تكفي تمامًا أو بالضــبط للتفاعل مع كمية    Aفي وعاء التفاعل كمية من   أن نخلط    (1
ــوى نواتج التفاعل    Bأخرى من    Cو   Dو بحيث عند نهاية التفاعل فإنه ال يوجد سـ

 .    Bمع كل المادة   Aفقط , أي تتفاعل كل المادة  
و في هـذه الحـالـة  ,    Bو كميـة زائـدة من      Aنجز التفـاعـل بخلط كميـة مـا من  أن يُ    (2

عن   Bو يبقى بنهـايـة التفـاعـل مـا زاد من    Bمع مـا يلزمـه من     Aيتفـاعـل كـل من  
بـالمـادة    B. و هنـا نـدعو المـادة    Cو    Dبـاإلضـــــــــــــــافـة إلى نواتج التفـاعـل    Aحـاجـة  

إذًا    Aبـانتهـائهـا يتوقف التفـاعـل فكميـة    حـددة ألنـهتـدعى بـالمـادة المُ ف  Aالزائـدة , أمـا  
   . الحالة عل في هذهحدد التفاهي التي تُ 

و في هــذه الحــالــة    Aمع كميــة زائــدة من    Bنجز التفــاعــل بخلط كميــة مــا من  أن يُ  (3
و يتبقى بنهاية التفاعل ما زاد      Aمع الكمية الالزمة لها من  Bتتفاعل كل المادة  

. و ـندعو في هـذه    Cو     Dـباإلضـــــــــــــــافـة إلى نواتج التفـاعـل    Bعن حـاجـة    Aمن  
 بالمادة الزائدة .    A  ة وحددبالمادة المُ  Bالحالة  

 حددة في أي تفاعل بطريقتين هما :  يمكن تحديد المادة الزائدة و المادة الم  
معادلة    Bالالزمة للتفاعل   Aو فيها نحســـب عدد موالت المادة  طريقة مقارنة عدد الموالت :   -أ

ــتنا تج أي  لتفـاعـل ثم نقـارن هـذه القيم مع عـدد الموالت التي خلطـت للتفـاعـل فعاًل و منـه نســــــــــــ
 المادتين هي بزيادة فتكون األخرى هي المحددة .  

لالزمة للتفاعل نظريًا مع كتلة المادة  ارام غبال  Aنحسب كتلة المادة رامية : غطريقة مقارنة الكتلة ال
B .من معادلة التفاعل ثم نقارن هذه القيم مع األوزان الداخلة ) المخلوطة ( في التفاعل فعاًل 
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 الفصل الثالث 
والنظرية االلكترونية الحديثة الذرة  يةبن  

Structure of the Atoms & 
MODERN ELECTRONIC THEORY 

 ة :  تعريف الذر   (1
م كتلة الذرة  ـــــــــــــــــــــّون معظكّ واة تُ ــــــــــــــلى نـــــــي الصغر يحتوي عـــــــسيم متناهي فن جُ ــــــــــــــعبارة عي ــــــــــــــه

(massive nucleus)   هذه النواة تحتوي على بروتونات موجبة الشـــــحنة ,(𝑃+)     و نيترونات
ــــمعتدلة الش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   (−𝑒)تتعادل مع الكترونات  وهي  و بالتالي فإن النواة موجبة الشحنة    (°𝑛)حنة  ــ

بحيث أن الذرة معتدلة كهربائيًا و شـحنتها اإلجمالية صـفر .  سـالبة الشـحنة التي تدور حول النواة  
الشـــــمس تقابل النواة واألقمار ومنها األرض وتشـــــبه بنية الذرة المجموعة الشـــــمســـــية من حيث أن 

حارك اهليجية الشـــكل، وللتبســـيط ولفهم بنية الذرة ســـوف نرســـم المدارات  حول الشـــمس في م  تدور
 بشكل دائري. 

  
 

ــور كاًل من رذرفورد           ــه   (Bohr)و بور    (Rutherford)يجمع هذا التعريف تصــ ــاســ و على أســ
مكوـنات اـلذرة أي كـل من البروتوـنات و النيتروـنات و  ســــــــــــــمي  و ن  منهمـا نموذجـًا لـلذرة .   وضــــــــــــــع كـل

 .     (Subatomic particles)اإللكترونات بالجسيمات دون الذرية 

من    (experimental evidences)ية مخبر على شواهد   ذرة بناءً الفي   اتتأكد وجود اإللكترون      
ــــــــــخالل تجارب أجراه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــبلوكر ع  (plucker)ا  ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  Cathode)  يةشعة المهبطاألعلى  1885ام  ــ

rays)  ية :  تو تحقق الخصائص اآل 
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 ( .  Cathodeالمهبط   (تتحرك في خط مستقيم بعيدًا عن  (1
 يمكن لهذه األشـــــــعة أن تنحرف عن مســـــــارها بتأثير مجال كهربائي أو مغناطيســـــــي   (2

 .  )أنظر األشكال ادناه( كهربائية سالبة  باتجاه يدل على أن الجسيمات تحمل شحنة            
 

 
بتجربته     −𝑒شـــحنة اإللكترون   ( 1909- 1913)ما بين    ( Mellikan )قاس العالم               

ــبارتفاع و هبالخاصة   ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوط قطرات مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الزيــ ــ ــ ــــت مشحونة في وجود  وغيــ ــ ــ ــ ــ اب مجال كهربائي  ــ
ــالقيمأن شحنة االلكترون لها  فوجد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ −𝑒)ة ـ = 1.6022 × 10−19   𝐶    دد لها  و حَ ،    (كولوم

 .  (-1)قيمة نسبية  
ــبةالنحدد وزن اإللكترون من  و يُ        ــحنته ووزنه التي حددها   ســ .    1897عام   (Thomson)بين شــ

(𝑒−/𝑚 = 1.7588 × 108    𝐶/𝑔)   . 
1.6022 × 10−19    𝐶

m
= 1.7588 × 108    𝐶/𝑔   ⇒     𝑚

= 9.1096 × 10−28     𝑔 
1و هو يساوي تقريبًا      

1837
 من وزن ذرة الهيدروجين .    

 
     :    𝑷+ (proton)البروتون   (2

ظهور آثار ضـوئية على السـطح الداخلي ألنبوبة الكاتود خلف    1886 ولدسـتين عام غالحظ         
يـدل على وجود أشــــــــــــــعـة موجبـة تتحرك في األنبوبـة و جزء منهـا اخترق ثقوب    هـذاكـاتود مثقوب . و  

الكاتود و ظهر على نهايتها. و اعتمادًا على الغاز المســــــــــــــتخدم لتوهج األنبوبة قبل تفريغها تمكن من  
)أنظر الشــكل  الحصــول على أصــغر الشــحنات الموجبة عندما اســتخدم الهيدروجين في عملية التوهج  

 .  أدناه( 
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ــبة هذا الجُ         ــيم له نسـ ــاوي    c/mسـ 9.579تسـ × ــحنة المطلقة على هذا    104 ــح أن الشـ , و اتضـ
1.6022الجسـيم هي نفس شـحنة اإللكترون   × و حيث أنها موجبة فحدد لها القيمة النسـبية   10−19

(1+)  . 
 

 
 

تفريغ كهربائي عبر تيار الغاز بســــبب مرور   يســــتخدم لدراســــة الشــــوارد الموجبة  المتولدة من جزيئات  الشــــكل : –  مقياس الكتلة)
ــغير في  ــلبًا والذي يحوي ثقب صـ ــحون سـ ــرى المشـ ــحنات الموجبة فإنها تنجذب نحو المسـ ــكل الشـ عينة الغاز المدروس. حالما تتشـ

تمر من خالل مغناطيس قوي. وبما أن نســـــــــبة الشـــــــــحنة إلى  مركزه. بعض الشـــــــــحنات الموجبة تعبر الثقب وتنتقل عبر االنبوب ل
ــاردة ليســـــت نفســـــها لكل المواد وبعض الجزيئات  ا ــاردة ثقيلة ، وبعضـــــها اآلخر تكون كتلته لكتلة للشـــ تكون كتلتها كبيرة فتعطي شـــ

حســــاب كتلته   صــــغيرة فتعطي شــــاردة أخف وزنًا، وهكذا يتم رســــم مخطط لطيف الكتلة يســــاعدنا في تحديد هوية العنصــــر وكذلك
 الذّرية بدقة عالية(.

 

 :    (Neutron)  (°𝒏)النيترون  (3
لبروتونـات  يعود لأن قرابـة نصــــــــــــــف الكتلـة النوويـة فقط  (Rutherford) رذرفورد  العـالم  الحظ          

خل  ال يُ بشـــــــــكل  حل لهذه المشـــــــــكلة النصـــــــــف اآلخر و وّجه هذا التناقض أنظار الباحثين للبحث عن و 
ــــــالذرة مبالتوازن الحاصل في   ــ ــ ــــــــحتى اكتش  ات، الشحنعدد ن ناحية  ــ ــ ــ ــــــــع (Chadwick)شادويك    فــ ــ ــ ــ ــ ام  ــ

حنة و كتلته تساوي كتلة البروتون و يوجد داخل النواة و أطلق عليه  ــــــــــــــــسيم ليس له شوجود جُ   1932
 .   (°𝑛)اسم النيترون  

   

 ة : الذر   توابعأهم  (4
  z (the atomic number)العدد الذري   -أ

𝑍 = 𝑃+ = 𝑒−…………………… . . (1) 
  A ( The atomic mass)الوزن الذري   -ب

𝐴 = 𝑛° + 𝑃+…………………… . . (2) 
الكيميائية و عليه  و صفاتها د فاعليتها يتحد)أ( األهم في تحديد هوية الذرة وبالتالي  التابع في   دعيو 

:يكون   



  

 38 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

𝑛° = 𝐴 − 𝑍…………………… . . (3) 

 

  
 
  Isotopes : النظائر (5

راســـــة تحديد النســـــبة  د دعن  (1912-1913)عام   (Thomson & Aston)حصـــــل العالمان        
(c/m)  ــواردلل ــيرها إالّ ،  على نتائج غير متوقعة (Ne)نيون  من أجل غاز الالموجبة  شـ   و لم يمكن تفسـ

, و قد  أثقل من الوزن الطبيعي % من الذرات  9من الذرات لها وزن طبيعي  و  %91إذا اعتبرنا أن 
 ية :  تأدى هذا االكتشاف إلى الحقيقة اآل

ميت  و قد سُ   ، "    د يمكن أن تختلف أوزانها قليال  عن بعضها البعضعنصر الواحإن ذرات ال"        
 ، علمًا أن هذه الذرات :  (Isotopes)  النظائرالمختلفة بالوزن  هذه الذرات

 لها الصفات الكيميائية نفسها. -أ
 لفة .لها صفات إشعاعية مخت -ب
 لها أوزان ذرية مختلفة. -ت
ري(. )مثال  ألكثر وفرة )وهو سبب اختالف الوزن الذفيها نيترون أو أكثر زيادة عن الذرة ا -ث

 ذرات الهيدروجين ونظائره(.  
  

وخاصة    (Dalton)  في نظرية   إلى تعديل  (Radio activity)أدى اكتشاف النشاط اإلشعاعي       
ــ, ك  تختلف فيما بينهافتراض أن ذرات العنصــــر ال ا أن ذرات العنصــــر  افتراض  ما أدى إلى تعديل  ــــــــــــــــ

لها نفس العدد الذري و  أن ذرات بعض العناصر يكون  فيما بعدة , و اتضح  ــــــــــــــــي الكتلــــــــــمتساوية ف
العـناصــــــــــــــر , هـذه النظـائر تكون  نظرًا لوجود نظـائر لهـذه    ( أوزانـها اـلذرـية  )كتلتـها أي  لكن تختلف في 

وتحســـــب    (Natural Abundance)   الطبيعية  موجودة في كل عنصـــــر بنســـــبة معينة تســـــمى الوفرة
 . وفيما يأتي بعض األمثلة لنظائر الهيدروجين واآلزوت والكربون   دة كنسبة، عا
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 ي :حساب متوسط الوزن الذر   (6
  دعو يُ  يمكن تعريف متوســـــــــط الوزن الذري لعنصـــــــــر بأنه متوســـــــــط أوزان نظائره الطبيعية .          

ــيلة لتعيين األوزان الذرّ   (mass spectrometer)مطياف الكتلة   ــر . و لقد اتفق  ل يةأدق وســــ لعناصــــ
"  Standardهي " العـيار    𝐶12على اعتبـار ذرة الكربون    (1961)المكـتب اـلدولي للقـياســـــــــــــــات عـام  

وحـدة وزنـية ذرـية   (amu 12)األوزان اـلذريـة للعنـاصــــــــــــــر و اختيرت ذرة الكربون ووزنهـا  ـباقي  لقـياس  
( 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡 )  ة الهيدروجين  بة لها . و عليه فإن وزن ذر و توزن ذرات العناصــر بالنســ

1يساوي   (amu 1)أو وزن وحدة وزن ذرية 

12
 .   𝐶12من وزن ذرة الكربون   

بينما وزن ذرة    12.011ن الوزن الذري للكربون في الجداول الدولية لألوزان الذرية مثاًل : إنجد        
𝑎𝑚𝑢 12الكربون القياســية   = 𝐶1212األول  فرق بين الوزنين , و هنا يجب أن ن amu   و هو وزن

𝐶6ذرة الكربون  
𝐶6  بينمــا الثــاني هو الكربون الطبيعي الـذي يحتوي على كميــة قليلــة من  12

و كميــة   13
𝐶6أقل بكثير من  

𝐶6باإلضافة إلى   14
ط  ـــــــــــــــو عليه يكون متوس،    (% 98.892)  بنسبةالذي يوجد   12

النســبة المئوية لتواجد النظير في العنصــر بالوفرة    . و تســمى  ( (amu 12.011الوزن الذري للكربون 
 ،  (𝑁𝐴)  الطبيعية  
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  (Natural Abundance)    ــيمها على ــل على الوفرة الجزئية  100و بتقســـــــــــ  Fractional) نحصـــــــــــ
Abundance) 

 يكون :   إذاً   
𝑥 =

𝑁𝐴

100
………………… (4) 

 عنصر تساوي الواحد : و بالتالي فإن مجموع الوفرة الجزئية لنظائر أي  

∑𝑥𝑖 = 1.00…………… (5) 
 مساويًا .     �̅�و عليه يكون متوسط الوزن الذري ألي عنصر  

�̅� = 𝑚1 × 𝑥1 +𝑚2 × 𝑥2 +𝑚3 × 𝑥3 + ………… . . (6) 
 حيث:  

    = 𝑚1 × 𝑥1  . مساهمة كتلة النظير األول في متوسط الوزن الذري 
    = 𝑚2 × 𝑥2النظير الثاني في متوسط الوزن الذري.  كتلة    مساهمة 

 و هكذا ........... 
و كتلة     من الذرات(  %    (93.10األول يمثل    رئيســــين ,    نظيرين   له  البوتاســــيوم     عنصــــر  مثال : 

(38.9637 amu)    و كتلـة    ( % (6.88, و الثـاني يمثـل(40.974 amu)    و قـد تم تحـديـد نظير
 . (  % 0.001  ) رته الطبيعية تساوي وفو  (amu 39.974)ثالث نادر جدًا 

 و عليه يكون الوزن الذري الوسطي للبوتاسيوم هو :  

�̅� = 38.9637 × 0.9310 + 40.974 × 0.0688 + 39.974 × 0.00001 

 = 36.2752 + 2.8190 + 3.997 × 104 = 39.0946             𝑎𝑚𝑢 
 

 المادة والطاقة االشعاعية : (7
تقول بأن ا      التي  الفكرة السائدة  المادة و الطاقة اإلشعاعية  كانت  هي أن الطاقة  لفرق بين 

الذي أعلن    Plankاإلشعاعية ليس لها كتلة و أنها تنتقل في توزيع موجي حتى جاء العالم بالنك  
. و اتضح بعد ذلك نتيجة    Quantization of Radiant Energyأن الطاقة اإلشعاعية مكماة  

سيمية و الظاهرة  هرتين معًا و هما الظاهرة الجُ عديدة أن اإلشعاع يمكن أن يحمل الظا  لتجارب
لي أن المادة مثل الضوء لها ظاهرتين  غاقترح العالم دي برو   1924الموجية , و بعد ذلك في عام  
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, و أضاف أن الجسيم المتحرك له خصائص موجية   Waveو كحركة موجية  Photonكجسيم 
 ية :  تالصيغة اآللها جية لجسم في حالة حركة . و الصفات المو 

λ =
h

P
………………… . (1) 

 كمية الحركة .   =  pثابت بالنك .               = h   طول موجة الحركة الموجية .  =  λحيث  
 لجسم يتحرك هي :   momentumو على ذلك فإن كمية الحركة 

𝑃 = 𝑚. 𝑣 ……………… . . (2) 
 = سرعته .    v    = كتلة الجسم ,mحيث  
من أجل جسم  ، فسًا مع كمية الحركة موجة يتناسب عكنرى أن طول ال  De Brogliمن معادلة       

و يعتبر  ،   (𝑛𝑚 25−10)بالتالي صـــــغيرة حوالي   λكبيرة جدًا و قيمة   pكبير مثل كرة الســـــلة تكون  
 طول الموجة قيمة ضئيلة ال اعتبار لها .  

عالية وكمية    λصـغيرة جدًا لدرجة تكون فيه قيمة    pو في حالة إلكترون يتحرك بسـرعة فإن قيمة     
 و هذه القيمة يمكن تمثيلها و تحديدها عمليًا .  ، (nm 100-1)لها اعتبارها تتراوح قيمتها ما بين  

 Arrangement of electrons around the nucleus  ة :ترتيب االلكترونات حول النوا (8
  Atomic Spectraنتيجة الجهود التي قام بها العديد من العلماء في دراسة طيف الذرات        

و جهود أخرى كبيرة ,   للذرات   ev  تشـردو تحديد طاقة ال  ، للجسـيمات المشـحونة و التجاذب بينها
 أمكن التوصل إلى التصور اآلتي لترتيب االلكترونات حول النواة .  

ــتتوزع االلكترون -أ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات حــ ــ ــف  ول النواة ــ ــ ــ ــ    Main Energy level     (n)ي مستويات رئيسيةــ
و لكل مســــــــتو   N , M , L , Kو يرمز لها أيضــــــــًا  (   n =1) , n =2  ,n=3حيث  

 (n)د المســــتوي الرئيســــي للطاقة عُ مية من الطاقة ثابتة تزداد كلما بَ ك (n)رئيســــي للطاقة  
يوضـــــح  وال يمكن لإللكترونات ان توجد ما بين المســـــتويات الرئيســـــة للطاقة.  عن النواة , 

 هذا التصور .  (  1) الشكل  
ــت -ب ــية لتتفرع هذه المسـ ــتويات فرعية   (n)لطاقة  ويات الرئيسـ بنفس   (Sub levels)إلى مسـ

حيث توجد االلكترونات   ( S P d f )سم المستويات الفرعية إلى مدارات  و تنق (n)عدد  
 ( هذا التصور .   2  –و يوضح الشكل ) ب  
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يحتوي على  P, و كل مســــــتوى فرعي    Sيحتوي على مدار واحد   Sكل مســــــتوى فرعي  -ت
, 𝑃𝑋)ثالث مدارات   𝑃𝑌, 𝑃𝑍) و كل مســــــــتوى فرعي ,d   يحتوي على خمس مدارات , و

 يحتوي على سبع مدارات .   fكل مستوى فرعي 
 

 
 

 ( :  1الشكل) 
 

 (𝑛2 2 )حدد العدد األعظمي لعدد االلكترونات في كل مستوى رئيسي بالعالقة يُ  -ث
 .  𝑛2   عدد المدارات لكل مستوى رئيسي للطاقةيحدد  -ج
−𝑒 2عدد االلكترونات في كل مدار  يحدد  -ح =   . 

 فيما يأتي تصور لتوزع االلكترونات على المستويات الرئيسة للطاقة : 
 

المســـــــتوى   و هذا  (1S)يحتوي على مســـــــتو فرعي واحد  (n =1)المســـــــتوى الرئيســـــــي للطاقة   ❖
. حـيث يـقال  (1𝑆2)و يمـثل كـاآلتي    −2𝑒الفرعي يحتوي على مـدار واحـد و عـدد الكتروـناـته  

 .   (n =1)المستوى الرئيسي للطاقة   من   Sإلكترون في المستوى الفرعي   2أن هناك عدد 
و يحتوي على أربع    (n =2)مســتوى فرعي  2يحتوي على   (n=2)المســتوى الرئيســي للطاقة  ❖

 .   (2𝑆2  2𝑃6)و يمثل كاآلتي :    −2𝑒و كل مدار يحتوي على   (𝑛2)مدارات  
 (n =3)   للطاقة   ثالث مسـتويات فرعية   يحتوي على    (n =3)   للطاقة   الرئيسـي    توى المسـ ❖

ــــــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يحتوي على ثالث مدارات    P, بينما    Sعلى مدار واحد   Sو يحتوي   d , P , Sي  ــ
, 𝑃𝑧)تســــــــــــــمى   𝑃𝑦  , 𝑃𝑥 على خمس مـدارات , كـل مـدار    يحتوي      dأن    نرى    في حين      ( 

على   اإللكترونــــــات    −2𝑒يحتوي  تمثــــــل  و  :  في  ,  كــــــاآلتي  الرئيســــــــــــــي  المســــــــــــــتوى  هــــــذا 
( 3𝑆2  3𝑃6  3𝑑10)  . 
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ــي للطاقة   ❖ ــتوى الرئيسـ ــتويات فرعية هي:  (n =4)المسـ , حيث   S P d fيحتوي على أربع مسـ
يحتوي على ســــبع مدارات , و كل مدار   fوزع االلكترونات كما بينا ســــابقًا في حين نرى أن تت

:    −2𝑒على  يحتوي   ــاآلتي  كـــــ الرئيســــــــــــــي  المســــــــــــــتوى  ــذا  هـــــ في  ــات  اإللكترونـــــ ــل  تمثـــــ و 
4𝑆2 4𝑃6 4𝑑10 4𝑓14    . 

فيمكن أن تســــــــتوعب عددًا من االلكترونات   n =7و   n =6و  n =5أما مســــــــتويات الطاقة  ❖
,72أي :    𝑛2يســـــاوي   62 , رة إذا زاد عدد الكترونًا , إال أن هذه الذرة تصـــــبح غير مســـــتق  52

 .   −𝑒 32ئيسة للطاقة عن االلكترونات في مستوياتها الر 
 

  :الذرة  إللكتروناتالوصف الكوانتي الميكانيكي  (9

The Quantum Mechanical Description of Electron in atoms : 
لكترون أكثر  إن الطبيعة الموجية لإللكترون تصــــــف الفراغ أو المكان الذي يكون فيه تواجد اإل        

 The Most Probableالكـثافة االلكترونـية األكثر احتمـااًل   يمـثلالموجي    تابعاحتمـااًل , هذا المكـان أو ال

Electron Density  ــمى الوي ــكل أدناه  –دار ) الفلك (  مســــــــ , و عليه فلتحديد مكان تواجد    -أنظر الشــــــــ
  Four principle quantum numberاإللكترون حول النواة نحتاج إلى أربعة أرقام رئيســـة كوانتية  

, 𝑚𝑆 ,𝑚ℓ  : ، هــــــــــــــــــي   ℓ , 𝑛  . 
 :   حيث

  𝑛 -   . تمثل المستوى الرئيسي للطاقة 
 - ℓ  . تمثل المستوى الفرعي للطاقة 
 𝑚ℓ-   . تمثل المستوى المدار 
 𝑚𝑆-   . تمثل اتجاه حركة اإللكترون المغزلية في المدار 
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 (𝒏)الرقم الرئيسي الكوانتي األول :   -9-1
و    اإللكترون      فيه   يتواجد    الذي    للطاقة      الرئيسي  المستوى    الرقم    هذا    يبين              

𝑛    القيميأخذ   = 1 , 2 , 3 , 4 , … المدار الذي يحتله    n, و كلما كبرت قيمة    .. كبر حجم 
 اإللكترون .  

 

   (𝓵)الرقم الرئيسي الكوانتي الثاني :  -9-2
يبين هذا الرقم المســـــتوى الفرعي للطاقة الذي يتواجد فيه اإللكترون و يحدد أيضـــــًا شـــــكل      

 و دائمــًا تــأخــذ القيم  nعلى قيم    ℓالمــدار في المســــــــــــــتوى الفرعي للطــاقــة . و تعتمــد قيم  
 : ℓ = 0 → (𝑛 − 1)  

 وفق اآلتي :   nقيم إذا كانت :   اًل  ــــــــــفمث

و    (0)هي الصـــــفر   ℓ  وانتي الثانيرئيســـــي الكالرقم ال  تكون قيمة   n =1 عندما ❖
في المســتوى الرئيســي للطاقة   (1S)ا يدل على أن هناك مســتوى فرعي واحد ذه

(n =1)  . 
 

 0)قيمتين هما    ℓالثاني    الكوانتي    , يكون عندها للرقم الرئيســي n =2 عندما   ❖
و  (   2Pو   2S  ) , و هذا يدل على أن هناك مسـتويين فرعيين للطاقة هما  (1 ,

, 𝑆ضًا المدارات المرافقة لهما  أي 𝑃𝑋 , 𝑃𝑌, 𝑃𝑍   . 
 

ــي للرقم  يكون     عندها    n =3  عندما  ❖ ثالث قيم     ℓالثاني     الكوانتي  الرئيســــــــ
 , S)و هذا يدل على وجود ثالث مستويات فرعية هي   (2 , 1 , 0)ي :  ــــــــــــه

P , d )   و لكل منهما مداراته المرافقة𝑆(𝑆)  ,𝑃(𝑃𝑋 , 𝑃𝑌, 𝑃𝑍)    و للمدارd  
 . خمس مدارات مرافقة

 

   قيم    أربع    الكوانتي  الـثاني   الرئيســــــــــــــي   رقملل    عنـدهـا يكون     n = 4  عـندمـا   ❖
 و لكل منهم مداراته المرافقة .   (S , P, d , f)ي :  ــــــــــــه

....... 5 4 3 2 1 0 ℓ 
...... h g f d P S  الحرف الموافق 
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  𝒎𝓵 انتي الثالث : ئيسي الكو الرقم الر  -9-3
 

يبين هـذا الرقم المـدار اـلذي يحتـله اإللكترون في المســــــــــــــتوي الفرعي للطـاقـة و تعتمـد قيم  
𝑚ℓ    قيم بين    ℓعلى  ــا  مــ تتراوح  → ℓ+)و هي  −ℓ)    قيم أن مجموع  هي    𝑚ℓأي 

(2ℓ +  بعض األمثلة :    بينو ن  (1
ℓفيـه    Sالمســــــــــــــتوى الفرعي   ❖ = 𝑚ℓو عليـه تكون قيمـة    0 = و يكون المـدار من   0

 .    Sالنوع  
ــتوى الفرعي   ❖ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــحي  Pالمسـ ـــ ـــ ـــ ℓث  ـ = 1+)و تكون قيم   1 → −1)  = 𝑚ℓ  أي أن

و تمثل المدارات   ( 1- , 0 , 1+)ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ة الرقم الرئيسي الكوانتي الثالثقيم
𝑃𝑋 , 𝑃𝑌 , 𝑃𝑍   . 

ــتوى   ❖ ℓ   قيمة تكون     d    الفرعي المســــــــ = ــي   العدد   قيم    تكون    و عليه   2  الرئيســــــــ
و هي تمثل خمس مدارات   ( 2- , 1- , 0 , 1+ , 2+)هي   𝑚ℓالثالث    الكوانتي  

 .   dفي المستوى الفرعي  
ℓقيمة     فيه تكون     f  الفرعي    المستوى  ❖ =    تنحصر   𝑚ℓ   قيمة   تكون  و عليه   3

 بين
  (+3 → 2ℓ)هو  الرقم الرئيسي الكوانتي الثالث و مجموع قيم  (3− + 1) = 7 

و تمثل سبع مدارات في المستوى   ( 3- , 2- , 1- , 0 , 1+ , 2+ , 3+)ي ذه القيم هوه
 .    fالفرعي 

 :ℓ  و     nفيما يلي ملخص العالقة بين 
 

  
𝓵 n 

0 1 
0  ,  1 2 
 0  ,  1  , 2 3 
 0  ,  1 ,  2  , 3 4 
 0  , 1  , 2  , 3  , 4  5 
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   𝐦𝐒 الرقم الرئيسي الكوانتي الرابع :  -9-4
يســلكهما اإللكترون في و يبين هذا الرقم الحركة المغزلية لإللكترون أو االتجاهين الذين     

و لذلك يســـــمى هذا   المجال المغناطيســـــي ) مواز له أو عكس جهة المجال المغناطيســـــي (,
و يمكن أن يكون ـله قيمـتان فقط    Spin Quantum Number )) ـبالرقم الكوانتي المغزلي  

( −
1

2
  , +

1

2
 . )أنظر الشكل(   ( 

 
الرئيسة   عند المستويات  على  اقتصر  التوزيع  هذا  أن  الحظنا  االلكتروني  للتوزيع      دراستنا 

في اعتبارنا القواعد  و إذا أخذنا    0الفرعية للطاقة و لم يظهر فيه أماكن تواجد اإللكترون في المدار  و 
يظهر  و  للتوزيع االلكتروني  تصورًا كامالً   يمكن أن نضع  Hundو هوند      pouliالتي وضعها بولي  

وحركة اإللكترون   (𝑚ℓ)و المدار   (ℓ)و الفرعي    (n)فيه مكان تواجد اإللكترون في المستوى الرئيسي  
 . The Orbital Diagram , أي ما يسمى بالمخطط المداري (𝑚𝑆)المغزلية 

 
   Electronic configuration : التوزيع االلكتروني (10

       

حول          االلكترونات  لتوزيع  مختصر  عن وصف  عبارة  ذرة  الهو  ألي  ن،  نواة  عدد   حددو 
, و عليه    بحيث تقلل ما أمكن من طاقة الذرةااللكترونات في كل مستوى رئيسي و فرعي للطاقة  

ثم االلكترونات في    n =3, و بعدها    n =2    ثم   n =1مستويات الرئيسة األقل طاقة أواًل  المأل  تُ 
 .   ستويات الرئيسة األربعةالم

و    3dأقل طاقة من المســتوى الفرعي   4Sاتضــح من الدراســة التجريبية أن المســتوى الفرعي            
ــبـيًا من االلكتروـنات , بحـيث     ذـلك نتيجـة لتفرع مســــــــــــــتوـيات الطـاـقة لـلذرات التي تحوي عـددًا كبيرًا نســــــــــــ

 يحدث تقاطع  
 رتيب كاآلتي :  الفرعية تحدد بالتجربة , ووجد أن هذا التو نتيجة لذلك فإن ترتيب طاقة المستويات    

1𝑆 , 2𝑆 , 2𝑃, 3𝑆 ,3𝑃, 4𝑆 ,3𝑑 ,4𝑃, 5𝑆, 4𝑑, 5𝑃, 6𝑆 ,4𝑓, 5𝑑, 6𝑃, 7𝑆, 5𝑓, 6𝑑, 7𝑃      
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  ( Aufbau principle)لزيادة طاقتها ( بمبدأ   الترتيب ) ملء المستويات الفرعية وفقًا  و يسمى هذا  
الــذرات و الا  توزيع    و عليــه يمكن    (Building up)ي  و هي تعن وفقــًا لمــا ورد    شــــــــــــــواردلكترونــات 

ــحو  ــكل)    يوضـــــ ــكل) أ( طريقة ملئ    -2الشـــــ ــهم أما الشـــــ ــفل وفق األســـــ ب(    -2المدارات بدءًا من األســـــ
 فيوضح سويات الطاقة للمدارات الفرعية .  

 

 ة ألي ذر  ئيسة األربعة : ملخص لطريقة ملء االلكترونات في المستويات الر  (1)جدول ال
عدد 
 المدارات

الرقم الرئيسي الكوانتي  
𝒎𝑺 

 المدار
 𝑚ℓ 

المستوى الفرعي  
𝓵 

 الرئيسيالمستوى 
 n 

1 +
1

2
,−
1

2
 0 0     (1𝑆) 1 

1
3
 

+
1

2
−
1

2

+
1

2
−
1

2

 0
(+1 , 0 , −1)

 0     (2𝑆)
1     (2P)

 2 

1
3
5
 

+
1

2
−
1

2

+
1

2
−
1

2

+
1

2
−
1

2

 
0

(+1 , 0 , −1)
(+2 ,+1 , 0 , −1 − 2)

 
0     (3S)
1      (3P)
2      (3𝑑)

 3 

1
3
5
7

 

+
1

2
−
1

2

+
1

2
−
1

2

+
1

2

+
1

2

−
1

2

−
1

2

 
0

(+1 , 0 , −1)
(+2 ,+1 , 0 , −1 − 2)

(+3,+2,+1,0,−1,−2,−3)

 
0      (3S)
1      (3P)
2      (3d)
3       (4f)

 4 

         

 وعدد  المستويات الرئيسة و الثانوية و عدد مدارات كل منها و نوع المدارملخص   :  (2)الجدول  
 في السويات الرئيسة .   لإللكتروناتااللكترونات في كل سوية ثانوية و العدد الكلي                 

  

 1 2 3 4 (n)اقة المستوى الرئيسي للط 
 1 2 3 4 (n)عدد المستويات الفرعية 

 1 4 9 16 (𝑛2)عدد المدارات  
 𝑆 𝑆  𝑃 𝑆  𝑃  𝑑 𝑆  𝑃  𝑑  𝑓 نوع المدار 

 7  5  3  1 5  3  1 3  1 1 فرعي عدد المدارات لكل مستوى 
 14  10  6  2 10  6  2 6  2 2 لكل مستوى فرعي  لإللكتروناتالعدد األعظمي 

لكل مستوى رئيسي  لإللكتروناتد األعظمي عدال
2 𝑛2 

2 8 18 32 
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 آ  – ( 2الشكل ) 

 طريقة لتذّكر ترتيب ملء المدارات الفرعية 
 بدءًا من األسفل 

 
 

 
 

 
 ب -(2)شكل ال

 وفق تزايد سوية الطاقة . باإللكترونات ترتيب ملء المدارات الرئيسة و الفرعية   -أ
واحد  إللكترون ز كل دائرة إلى مدار )فلك( و يتسع ملفرعية و تر سويات الطاقة الرئيسة و ا -ب

 أو اثنين معًا .
ي ما تمثله األرقام و األحرف عند رسم المخطط االلكتروني للعنصر ) الفلز (  أتنبين فيما ي  -ت

  . 



  

 49 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

رقم  المستوى  الرئيسي  →  2 𝑃3     
↙ عدد  االلكترونات  في المستوى  الفرعي 
↖  الحرف الدال على المستوى  الفرعي 

 
 

 يوضح الترتيب االلكتروني لبعض الذرات .:  (3)الجدول 

1𝑆2 2𝑆2 2𝑃63𝑆1 𝑁𝑎 1𝑆1 𝐻 
1𝑆2 2𝑆2 2𝑃63𝑆2 𝑀𝑔 1𝑆2 𝐻𝑒 

1𝑆2 2𝑆2 2𝑃63𝑆23𝑃1 𝐴𝑙 1𝑆2  2𝑆1 𝐿𝑖 
1𝑆2 2𝑆2 2𝑃63𝑆23𝑃2 𝑆𝑖 1𝑆2  2𝑆2 𝐵𝑒 
1𝑆2 2𝑆2 2𝑃63𝑆23𝑃3 𝑃 1𝑆2   2𝑆2 2𝑃1 𝐵 
1𝑆2 2𝑆2 2𝑃63𝑆23𝑃4 𝑆 1𝑆2   2𝑆2 2𝑃2 𝐶 
1𝑆2 2𝑆2 2𝑃63𝑆23𝑃5 𝐶𝑙 1𝑆2   2𝑆2 2𝑃3 𝑁 
1𝑆2 2𝑆2 2𝑃63𝑆23𝑃6 𝐴𝑟 1𝑆2   2𝑆2 2𝑃4 𝑂 

 1𝑆2   2𝑆2 2𝑃5 𝐹 
1𝑆2 2𝑆2 2𝑃6 𝑁𝑒 

       

هي غازات خاملة و مداراتها األخيرة ممتلئة    Xeزينون كو ال  Krو الكريبتون   Arو نظرًا ألن األرغون 
  Arي ) بإدخال رمز  أتــــــــيوم و الكالسيوم مثاًل كما يــــــــللبوتاس  المختصري ــــــ كترونالترتيب االلنعبر عن 

 :    فيها ( 

𝐾      1𝑆2   2𝑆2 2𝑃6    3𝑆23𝑃6   4𝑆1       أو          (𝐴𝑟) 4𝑆1   

𝐶𝑎      1𝑆2  2𝑆22𝑃6  3𝑆23𝑃6  4𝑆2     أو      (𝐴𝑟)4𝑆2   
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 رابعالفصل ال
   ية الكيميائ  اتبنية المركب

 ) نظرية الروابط (  
STRUCTURE OF CHEMICAL COMPOUNDS 

ثم  درسنا           , الذرة  بتكافؤ  التوزيع  عالقة هذا  للذرات و  االلكتروني  التوزيع  السابق  الفصل  في 
   الرئيسة و الفرعية     ذرة في المستويات     يأل  النواة      اإللكترون حول   مكان    لتحديد    ًا  وضعنا تصور 

 للطاقة و المدار 
العناصر    أن  , و حيث  قد درسنا بنية    (Elements)و الحركة المغزلية  , نكون  تتكون من ذرات 

الكيميائية   أصغر وحدة للعنصر أو بينة الذرة , باإلضافة لدراستنا لمكونات النواة , و بما أن المادة 
, 𝐶عنصر مثل : يمكن أن تكون على شكل   𝐹𝑒 , 𝐴𝑙 , 𝐶𝑢 , 𝑆      : أو على شكل مركب مثل𝐻2𝑂 ,

𝐻𝐶𝑙 , 𝑁𝑎𝐶𝑙 , 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 ,  𝐻2𝑆  و أصغر وحدة فيه هي الجزيء(Molecule ) . 
 Chemical)الروابط    مع بعضـــــــــــها أي أنواع   ذراته  ســـــــــــندرس بنية الجزيء من ناحية ترابط        

Bonds)   ( و شكل الجزيء    ةسالب وأ  ةموجبشاردة  , و الشحنة التي يحملها جزيء ) متعاداًل كان أم
 .    (Resonance)الهندسي و الرنين 

بتالمس أو تالقي األطراف الخارجية لهذه الذرات  مع بعضـها   شـاردة  ترتبط ذرات أي جزيء أو       
 الكترونـات التكـاف  مــا يســــــــــــــمى  ت أو  و لــذلــك نســــــــــــــتطيع أن نقول بــأن االلكترونــات الخــارجيــة للــذرا

(Valence Electrons)  ة أو  يالداخل   أما االلكترونات  ،  بعضـــــــها  مع     أو تتداخل   هي التي تتالمس
   بنية  ن و تكوّ  ,رتباطاال   في عملية ال تدخل    فإنها    (Core Electron)اللب    بالكتروناتما يســــــــــمى  

 (Structure of the Molecules)الجزيء
 نواع ثالثة :  أو يمكن تقسيم أنواع الروابط الكيميائية إلى    ( (Lewis Structure  يسبنية لو أو    

   (Covalent Bonds)ة    مشتركالرابطة ال -     1
    (Ionic Bonds)ية شاردالرابطة ال -    2
   ( Coordinate Bonds)ندية  تساالرابطة ال -    3

 وسندرس كل نوع على حده.         
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 (Covalent Bonds) : ةتركشمالرابطة ال  -1

بالمســــــاهمة المتســــــاوية    ابطةذرتين تشــــــتركان معًا في تكوين ر   أن     اســــــم الرابطة  من  واضــــــح        
(Equal Contributions) وجود مدار شــــــاغر في كل ذرة الســــــتقبال الكترون من  نتيجة    ينلكترونال

ــتعارة الكترون  .  ين  بطتتالذرتين المر   تينواالذرة األخرى وتكوين رابطة دون تدخل من  تقوم كل ذره باسـ
اـلذرة األخرى لبرهـة من الزمن وـبذـلك تكتمـل بنيتهـا االلكترونـية وتصــــــــــــــبح أكثر اســــــــــــــتقرارًا وتفعـل اـلذرة  

 القوة الدافعة إن  .  مشـــــــتركة بين الذرتينا تكون االلكترونات المرتبطة  وهكذ ،  األخرى األمر نفســــــــــة  
 :   ات األخيرة إلى  ني للذرات المرتبطة في المدار ط هي أن يصل التوزيع االلكترو الرتبالهذا ا

التي تؤدي إلى اسـتقرار     The Octet Rule))قاعدة الثمانيةعدد ثمانية الكترونات وتحقيق   -أ
 الذرة. 

يمـاـثل العـدد الموجود في بنـية الغـاز النبـيل اـلذي يلي هـذه اـلذرات في الكتروـنات  عـدد  أو   -ب
 . لذرة( )وهو يحقق أيضًا استقرار ا  الجدول الدوري 

 أو كالهما )أي بنية الغاز النبيل و تحقق قاعدة الثمانية(.  -ت
ــل كل ذرة إلى   يغدو الجزيء أكثر اســتقرارا  تنخفض بذلك طاقة الجزيء إلى حد أدنى و  و        و تصـ

بمسـاهمتها في بنية الجزيء أكثر من الحالة المنفردة لكليهما   االسـتقراراالشـباع االلكتروني و حالة من 
من العناصـــــر في الحالة الطبيعية بشـــــكل جزيئي وليس بشـــــكل ذري، ومثال   نجد العديد  ولهذا الســـــبب

نوضــح حالة االســتقرار للذرات في    . لور ، األكســجين ، ..... الخ( ذلك : )الهيدروجين ، اآلزوت ، الك

  .داء )نرمز لإللكترون بنقطة سـو الهيدروجين لتكوين جزيء الهيدروجين   من خالل ارتباط ذرتيما بنية جزيء  

 . شرطة صغيرة( –وللرابطة بين زوج من االلكترونات 

𝐻.+  . 𝐻  →  (𝐻ـ . . (𝐻ـ  →  𝐻:𝐻       →     𝐻 − 𝐻 
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عندما تقترب الذرتان من بعضـــــــــــــهما , فإن الكترون كل ذرة ) الوحيد الخارجي( يقع تحت تأثير جذب  

, و هكذا  −2𝑒لكترونات مقداره  نواتي الذرتين المرتبطتين و بذلك يصــــــــــــــبح حول كل ذرة عدد من اال
حســــــــب الزوج  في الجدول الدوري ( و يُ   الهيدروجين    تتشــــــــابه مع ذرة الهيليوم ) الغاز النبيل الذي يلي

أي أنه يصــــــــــــــبح لكل ذرة إلكترونان    ثانيةتابعًا للذرة األولى و في نفس الوقت تابعًا للذرة ال  ياإللكترون
بخط   مشــــــــــــــتركة, و نرمز للرابطة ال1S  بملء مداراتها  روجينالهيدخارجيان و هكذا يتم إشــــــــــــــباع ذرة  

 .   −2𝑒  زوج الكترونات ( بين الذرتين داللة على وجود -  صغير) 

 :  2Clتكّون جزيء الكلور    مثال آخر : 

الكترونـــات في    7أي يوجـــد    ( K.L.M = 2.8.7 )إن التوزيع االلكتروني لكـــل ذرة كلور هو      
من ناحية خفض مســــــتوى    تبطت ذرتان مع بعضــــــهما ) و هذا وضــــــع مفضــــــلالمدار األخير , فإذا ار 

الطـاقـة و بـالتـالي يؤمن أفضـــــــــــــــل اســــــــــــــتقرار لـذرتي الكلور أي جزيء الكلور ( تقـدم كـل ذرة الكترون  
ــاركة  للم ــبح  شــــــ ) قاعدة     اتالكترون ثمانية  كلور     كل ذرة  حول   فيه مع الذرة األخرى , و هكذا يصــــــ

 الثمانية ( 

 
 ي هيدروجينكسجين مع ذرتارتباط ذرة أ

 

𝐻      1𝑆11
1  
𝑂      1𝑆28

16    2𝑆2 2𝑃4   

 
 

 (  x بدائرة صغيرة و بإشارة  O ارتباط ذرتي كلور )رمزنا لإللكترون 
 

𝐶𝑙      1𝑆217
35    2𝑆2 2𝑃6       3𝑆2 3𝑃5   

 



  

 53 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

ذرة    الغـاز النبـيل اـلذي يلي  Arمثلهـا مـثل ذرة غـاز األرغون   (2.8.8)و يصــــــــــــــبح الترتـيب االلكتروني  
لتشـــــــــــكيل   ،  وبنفس الطريقة واآللية تتحد ذرتا هيدروجين مع ذرة أكســـــــــــجينفي الجدول الدوري   الكلور

 الماء)أنظر الشكل السابق(. 

الذرتين   وألن  الرابطة المكونة من إلكترونين بمساهمة كل ذرة بإلكترون :  نجد أن    ةالسابق  مثلةمن األ    
تكون  يمتشابهت الذرتين    االلكترونيةالكثافة  ن  ال  متساويةبين  بالرابطة  الرابطة  تدعى هذه    مشتركة و 

, أما إذا كانت الكثافة االلكترونية غير متساوية   ( Non polar Covalent Bond)غير المستقطبة 
إحداهما   و  مختلفتين  الذرتان  تكون  عندما  هذا  يحدث  و  الذرتين  األخرى بين  من  كهرسلبية    أكثر 

𝐻مثل جزيء    )والكهرسلبية تعني أن الذرة شغوفة أكثر باإللكترونات(   −  𝐶𝑙     فندعو الرابطة في مثل
𝐻+𝛿  .   (polar Covalent Bond)لمستقطبة  امشتركة  هذه الحالة بالرابطة ال . ـ . . و في  ،    𝐶𝑙−𝛿 ـ

ذرة  محيطة بالذرتين أكثر نحو الذرة األكثر كهرسلبية )  مثل هذا الجزيء تنزاح الغمامة االلكترونية ال
و ذرة الهيدروجين شحنة جزئية موجبة   (𝛿−)الكلور ( و بذلك تكتسب ذرة الكلور شحنة جزئية سالبة  

(+𝛿)    بسبب نقص الكثافة االلكترونية حولها( 𝐻+𝛿 −  𝐶𝑙−𝛿)  و في حالة انحالل غاز كلور ,
 د أن :  و هو قطبي أيضًا ( يكون االنزياح في حده األقصى و نجالهيدروجين في الماء ) 

𝐻+𝛿 −  𝐶𝑙−𝛿           
𝐻2𝑂  
→         𝐻+      +       𝐶𝑙− 

ــردو يت ــردفي الماء ت الهيدروجينحمض كلور   شـ ــتنا لطريقة تكون    +𝐶𝑙−,    𝐻ًا تامًا إلى  شـ . و بدراسـ
ــلنـا إلى مـا يســــــــــــــمى ببنيـة الجزيء أو بنيـة لو     𝐻𝐶𝑙و    𝐶𝑙2و    𝐻2جزيء   س لهـذه  ينكون قـد وصــــــــــــ

 المركبات . 
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( و ذلك عندما  ≡أو ثالثية )تكون مزدوجة )=( مشتركة يمكن أن بقي أن نذكر أن الرابطة ال    
𝑁2)تساهم كل ذرة بالكترونين أو ثالثة الكترونات , مثل   , 𝐶𝑂2)  . 

 
  

𝑁2 
 

 

 
 

CO2 

 

 ي مركب كيميائي .  من أجل رسم بنية لويس أل (1)و تتبع  الخطوات التي يوضحها الجدول  
 ي :  أتو يجب أن نأخذ بعين االعتبار ما ي

ماثل  نضــــــــيف إلى عدد الكترونات التكافؤ عددًا يُ   (Anion)ةســــــــالب شــــــــاردة  إذا كان الجزيء   (1
 .    شاردةحملها التالشحنة التي  

 
 

 خطط الذي يتبع عند رسم بنية لويس ألي مركب كيميائيلما : (1)الجدول 
 مع بعضها في المركب  قرر أي الذرات سترتبط
↓ 

 للذرات الداخلة في بينة الجزيء  أحسب واجمع كل الكترونات التكافؤ
↓ 

 فتحصل على عدد الروابط في المركب( 2على  −𝑒م عدد ) أو قسّ  عند كل رابطة  −2𝑒ضع  
↓ 

 المرتبطة مع الذرة المركزية  ثمانية الكترونات في الذرات ىإل أكمل 
↓ 

 −𝑒المركزية على شكل أزواج   ضع االلكترونات المتبقية في الذرة
↓ 

 روابط مزدوجة أو ثالثية إن لزم األمر  الذرة المركزية بثمانية كّون  ظإذا لم تح
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ًا يمـاثـل  رونـات التكـافؤ عـددنطرح من عـدد الكت  (Cation)  ةموجبـ  شـــــــــــــــاردةإذا كـان الجزيء   (2
 .   ةالموجب  شاردةحملها التالشحنة التي  

تشــــــــــــــكـل الروابط ( على ذرات الجزيء بحيـث تـأخـذ ذرة    ُيبـدأ بتوزيع الكترونـات التكـافؤ ) التي (3
 الكترونات .   (8)دومًا ( و أي ذرة أخرى سيكون من نصيبها    −2𝑒هيدروجين ) 

 الذرة المركزية هي التي تكتب أواًل .   (4
 في جزيء الميتان المذكور سابقًا ) و هو جزيء متعادل ( نجد :   مثال : 

−𝑒  4  ذرة الكربون تساهم    = 4 × 1 ∶  4   𝑒− 
−𝑒  4  ذرة الهيدروجين تساهم    = 1 × 4 ∶  1   𝑒− 

                                    −𝑒 8  وعــــــــــــــــــــــــــــــ المجم
   

 فنجد:     −𝑒 8و حول الذرة المركزية   −2𝑒يوضع حول كل ذرة هيدروجين  اً إذ

 

𝐻 ∶
  𝐻
�̈�
�̈�

: 𝐻 

 

 . و غيرهما    𝑁𝐻3و        𝐻2𝑂و بنفس الطريقة يمكن رسم صيغة ) أو بنية ( جزيء  

  Ionic Bond:  شارديةالرابطة ال -2

و ذلك بانتقال الكترون أو أكثر من ذرة فلز ) عنصــر    , مشــتركةة عن الشــارديتختلف الرابطة ال      
ــبح بذلك الذرة التي تفقد الكترونًا   ــاردة  ( إلى ذرة ال فلز و تصـ ــبح الذرة التي   Cation ةموجب  شـ و تصـ

 . Anion  ةسالب شاردة  تكتسب الكترونًا  
 :   Cation  ةموجب  شاردة ذرة الليتيوم تفقد الكترونًا و تتحول إلى  مثال :  

He     1𝑆2                𝐿𝑖3 الهيليوم ثل ا) يم 
7     (1𝑆2 2𝑆1 )           𝐿𝑖 − 𝑒−   →  𝐿𝑖+ 

ــاردةأن ذرة الفلور تكســـــب هذا االلكترون و تتحول إلى    بينما نرى  ــالب شـــ   , ) يماثل النيون  Anion  ةســـ
1𝑆2    2𝑆22𝑃6  Ne =  . ) 

 𝐹9
19       (1𝑆2 2𝑆22𝑃5 )        𝐹    +   𝑒− →  𝐹−        (1𝑆2   2𝑆22𝑃6)  يماثل  النيون            

𝐿𝑖  +   𝐹    →    𝐿𝑖+  +    𝐿𝑖−      → 𝐿𝑖𝐹               فلور الليتيوم 
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  {𝐿𝑖+ 𝐹−} منخفضـة مع ال   شـردله طاقة ت  زلهو اتحاد ف  شـارديةالقوة الدافعة لتكوين الرابطة الإن
 فلز له ألفة الكترونية عالية .  

 .    [𝑁𝑒]كلور الصوديوم : التوزيع االلكتروني يماثل النيون   مثال آخر :  

 𝑁𝑎11
23     (1𝑆2 2𝑆22𝑃63S1 )   𝑁𝑎 − 𝑒   →   𝑁𝒂+  (1𝑆2 2𝑆22𝑃6     يماثل  النيون )    

𝐶𝑙17
35      (1𝑆2   2𝑆22𝑃6   3S23P5 )     ∶

. .
𝐶𝑙
. .
 .   + 𝑒−    → ∶  

. .
𝐶𝑙−

. .
 ∶    (1𝑆2  2𝑆22𝑃6   3S23P6 )   [𝐴𝑟] 

 .، وبالتالي يتشكل كلور الصوديوم  [𝐴𝑟]و توزيعه االلكتروني يماثل األرغون  

𝑁𝑎 .    +    ∶

.
𝐶𝑙
�̈�
∶      →              𝑁𝑎+𝐶𝑙−   →     𝑁𝑎𝐶𝑙 

 

   𝐶𝑎𝐶𝑙2كلوريد الكالسيوم   مثال آخر : 

(1𝑆2 2𝑆12𝑃63S23P64S2 )      𝐶𝑎 − 2𝑒−   →   𝐶𝑎++  (1𝑆2 2𝑆12𝑃63S23P6     [𝐴𝑟]) 

 . [𝐴𝑟]اثل األرغون  و توزيعه االلكتروني يم

𝐶𝑎 ∶   +    2 ∶

.
𝐶𝑙
�̈�
∶     →     𝐶𝑙−𝐶𝑎++𝐶𝑙−       ⇔        𝐶𝑎𝐶𝑙2 

 

   Coordinate Covalent Bond  الرابطة التساندية :3-
رسمناه بهذا   𝑁𝐻3عندما رسمنا بنية لويس لجزيء األمونيا        

د أن ذرة النيتروجين محاطة  مونيا نجذرة األ  ه في أي أن    الشكل : 
  (Lone Pair)و زوج وحيد من االلكترونات    مشتركةبثالثة روابط  
ق ح  يةلو وهما سبب  الزوج األمونيا  يدفع  أن  للنيتروجين  يمكن  يث 

  رابطة تساندية مع ذرة تحتاجها  بااللكتروني غير المرتبط ليساهم به  
  

ويوجد ذرة  في ذرة ما  حيثما يتوفر زوج الكتروني غير مشغور  وبالتالي فإن الرابطة التساندية تنشأ
وهي   ( يدل على مصدر الزوج االلكتروني←أخرى تحتاجها. يشار للرابطة التساندية بسهم صغير )

 .  الكتروناتها مصدره و ة إال من حيث  تكوينها مشتركبمجرد أن تتكون ال تختلف عن الرابطة ال
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يكيف   شردمحلول حمض كلور الماء , فإن جزيء الحمض المتألمونيا لضنا غاز اإذا عرّ  ال : ـــــــ مث
الهيدروجين مع ذرة   شاردة رتبط تمع ذرة النيتروجين في األمونيا و  +𝐻  شاردة قترن تنفسه بحيث  

 األمونيوم .   مركب كلور  ةكونمُ  تساندية النيتروجين برابطة  

𝐻 −

𝐻
|
 𝑁
|
𝐻

∶  + 𝐻+𝐶𝑙− → 

[
 
 
 
 

𝐻 −

𝐻
|
𝑁
|
𝐻

→ 𝐻

]
 
 
 
 
+

𝐶𝑙− 

ــاندو تتقاســــــم الذرتين الهيدروجين و النيتروجين الكترونات هذه الرابطة الت ية , و بذلك يصــــــبح عدد ســــ
  اكله  الشـــــاردةكون ت, و هكذا    5بداًل من  4األمونيا   شـــــاردةااللكترونات المحيطة بذرة النيتروجين في  

مثل  نرى أن جزيء كلور األمونيوم يُ   نا, و ه شـارديةبرابطة    −𝐶𝑙الكلور   شـاردةرتبط بتالشـحنة   ةموجب
 جميع أنواع الروابط التي سبق ذكرها و هي :  

 ة ) ارتباط ثالث ذرات هيدروجين  مع ذرة نيتروجين( مشتركثالثة روابط  (1
 ذرة الهيدروجين الرابعة مع ذرة النيتروجين (   ية ) ارتباطساندرابط ت (2
𝑁𝐻4  وماألموني  شاردةية ) ارتباط  شاردرابطة   (3

 (  −𝐶𝑙  شاردةمع   +
ــأ الرابطة       ــًا      و تنشـ ــاندية أيضـ    ما    جزيء   في  ذرة   فيها     تكون  التي   الحاالت     بعض في  التسـ
تمتـلك اـلذرة األخرى في الجزيء اآلخر      بينمـا    (Lone Pair)    االلكتروـنات  لزوج وحـيد من      مـالكـة

أو غير ممتلئ , و عند اقتراب الذرات أو الجزيئات من   (Vacuum Unfilled Orbital)مدارًا فارغًا 
ــتقبلة , و يتكون ما يســــــمى بالببعضــــــها يتم تكوين را  رابطة  ط بين الذرة المانحة مع الذرة األخرى المســــ

 .  ةالتساندي
 ساندي :  على االرتباط الت  مثال آخر

   : الهيدرونيوم   شاردة   -
𝐻

 

H

 
\

/
∶ O:     +    H+   →   

𝐻

 

H

 
\

/
∶ O+ → H  

𝐻2𝑂   +    𝐻
+     →       𝐻3𝑂 
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𝐻  −  

𝐻
|
𝑁
|
𝐻

∶    +     

𝐻

 

H

 
\

/
∶ O:    →  

[
 
 
 
 

𝐻 −  

𝐻
|
𝑁
|
𝐻

→ 𝐻

]
 
 
 
 

  +   [𝑂 − 𝐻]− 

[
 
 
 
 

𝐻  ــــ 

𝐻
|
𝑁
|
𝐻

→ 𝐻

]
 
 
 
 
+

+  𝑂𝐻−  →  𝑁𝐻4
+ +  𝑂𝐻−    →   𝑁𝐻4𝑂𝐻         هيدروكسيد  األمونيوم 

 ثالثي كلور البور :    –األمونيا  -

  
 Ammonium Boron Trichlorideأمونيوم ثالثي كلو البور 

 : أول أكسيد الكربون   -

. ̇  

.
𝐶
.̇
 . ̇ + .̇ 

. .
𝑂
. .̈
 . ̇    → ∶ 𝐶 ∷⃗⃗  �̈� ∶   →      ∶ 𝐶̅  =⃗⃗⃖  𝑂+ ∶    

 و الزاوية بين الروابط :  يئاتلهندسي للجز ل الشكا 4-
باستخدام نظرية تنافر زوج االلكترونات لغالف    للجزيءيمكن لنا أن نتوقع الشكل الهندسي     

 :تتلخص هذه النظرية في أن.     valence Shall  Electronالتكافؤ

شحنات سالبة وبالتالي  أزواج االلكترونات المحيطة بالذرة المركزية تتنافر نظرًا لكونها تحمل  -أ
 . تحاول أن تبتعد عن بعضها البعض ما أمكن ذلك

الشكل الهندسي الناتج هو الذي يسمح بأكبر بعد بين أزواج هذه االلكترونات وهو الذي   -ب
 يحدد الشكل الهندسي للجزيء.

نستطيع ان نتوقع الشكل الهندسي للجزيء  على بعض المركبات  بتطبيق هذه النظرية -ت
 .اوية بين الروابطوبالتالي الز 
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 لندرس بعض األمثلة : 

 )زوجي االلكترونات حول الذرة المركزية(: 𝐁𝐞𝐂𝐥𝟐جزيء كلور البريليوم   1-4- 
بنيـة لويس لهـذا   و  ن . مشــــــــــــــتركتيمحـاطـة برابطتين    Beتكون الـذرة المركزيـة لعنصــــــــــــــر البريليوم      

   |المركب هي :  

 

 
 

 

  
 

ين ذرتي الكلور نتيجة التنافر بين الكتروناتهما هو الشـكل  ذي يسـمح بأكبر بعد بإن الشـكل الهندسـي ال
و هذا يشـــــــــكل أحد شـــــــــواذ قاعدة لويس حيث الذرة    .  180𝑜     المســـــــــتقيم  وتكون الزاوية بين الروابط

 المركزية محاطة بأربع الكترونات فقط بداًل من ثمانية .  

 

 ن االلكترونات حول الذرة المركزية( أزواج  م)ثالثة  جزيء ثالثي كلور البور : -2-4

 محاطة بثالثة روابط  تساهمية . Bتكون الذرة المركزية لعنصر البور              

 
 

 

 

التنافر بين الكترونات ذرات    عد بين هذه الروابط  نتيجةإن الشكل الهندسي الذي يسمح بأكبر بُ         
متساوي األضالع وتكو  مثلث  الثالث  الكلور هو  والذرات  المثلث  مستوى  في وسط  المركزية  الذرة  ن 

 بين هذه الروابط. 120𝑜عند رؤوس المثلث وتكون الزاوية   األخرى تقع
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 أزواج من االلكترونات حول الذرة المركزية (   عةب) أر   :  𝑪𝑯𝟒غاز الميتان جزيء   -3-4
 بط أو أربعة أزواج من االلكترونات , أربع روامحاطة ب (C) للكربون  تكون الذرة المركزية        

𝐶6
12    1𝑆2     2𝑆22𝑃2          ;          𝐻1

1      1𝑆1 
عد بين هذه الروابط  فإن الشــــــكل الهندســــــي الذي يســــــمح بأكبر بُ   ونظرًا لتنافر الكترونات هذه الروابط ,

المحيطة بالذرة  ة في مركز الشــــــــــكل الرباعي و الذرات  رباعي الســــــــــطوح , تكون الذرة المركزيهو هرم 
المركزية تقع عند رؤوس هذا الشــــــــــــــكل و الزاوية بينهما هي زاوية الشــــــــــــــكل رباعي الســــــــــــــطوح و هي  

109.5°    . 

  
𝑆𝑒𝐶𝑙4     ,     𝑆𝑖𝐶𝑙4    ,    𝐶𝐶𝑙4   ,   𝑃𝐻4    هذا المثال على المركبات : ينطبق  و   

+ 
 

 )خمسة أزواج من االلكترونات حول الذرة المركزية(   : 𝑷𝑪𝒍𝟓 خامس كلور الفوسفور  جزيء   -4-4
محاطة بخمسة أزواج من االلكترونات و الشكل الهندسي الذي   (P)تكون الذرة المركزية                
 ثي ( .  عد أو الذي يكون فيه التكافؤ في حده األدنى هو ثنائي هرم ) مثليسمح بأكبر بُ 
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 ) ستة أزواج من االلكترونات حول الذرة المركزية( .     𝑺𝑭𝟔  :  سداسي فلور الكبريتجزيء   -5-4

ـــــــ) رباع هرم     ثنائي   أو   ثماني السطوح    فلور الكبريت شكل سداسي   لمركب     يكون            ـــــ ي  ـــ
بالذرة    دد بعدد االلكترونات المحيطةمومًا فإن الزاوية بين الروابط تتحع( و قاعدته بشكل مربعطوح ـــسال

ال , بينما يتحدد الشــــــكل الهندســــــي بعدد الذرات المحيطة   مكانت تشــــــارك في روابط أالمركزية ســــــواء  
 بالذرة المركزية .  

 
 

الشكل هو ُثماني سطوح )وجوه( مثلثة الشكل مع ست رؤوس . وهو يتشكل من التقاء هرمين عند القاعدة  
 .ربع  ذات الشكل المُ 

 

 الشكل الهندسي عندما توجد الكترونات غير مشاركة في الروابط :   -6-4
 الحالة التي تكون فيها الذرة المركزية   أ(  

 محاطة بأربعة أزواج من االلكترونات :      
 زوج واحد منها ال يشارك في الرابطة ,          
ذلك     الشكل  جزيء  ومثال  إن   , األمونيا 

 د بين أزواج  ــــــح بأكبر بعــــــذي يسمــــــالهندسي ال
 

𝟐𝑷𝟑  𝟐𝒔𝟐      𝟏𝒔𝟐         𝑵𝟕
𝟏𝟒 

  (Lone pair)  المنفردة و حيث أن أحد هذه األزواجاألربعة هو شــــكل رباعي الســــطوح     االلكترونات
دفع  هو لذلك يالرابطة ف حجمًا حول الذرة المركزية أكبر من  غلال يشــــــارك في رابطة و البد له أن يشــــــ

و يســــمى الشــــكل   °107و قد وجد أنها تســــاوي    °109.5الروابط إلى الداخل فتقل الزاوية بينهما عن 
 .  Pyramidalالهندسي هرمي  
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     المركزية الحالة التي تكون فيها الذرة ب( 
من       أزواج  بأربعة  محاطة 

نهما ال يشاركان في  ان منث إ) االلكترونات 
 :  الماءجزيء  روابط ( , و مثالها 

  𝐻 − 𝑂 − 𝐻   . المفترض كان من   
 للماء رباعي  أن يكون الشكل الهندسي   

 

 
ن من االلكترونات ال يشـــاركان في الروابط , فإنهما  يســـطوح , و حيث أنه يوجد زوج

 فتقل الزاوية بين الروابط  )األسفل( يدفعان الروابط إلى الداخل
 

 (Bent)ى الشكل الهندسي في هذه الحالة غير خطي أو منحن يسم , و  °104إلى   °109.5 من    

 Resonance :  ينــــــــــــــ الرن -5

في معظم الحاالت التي ذكرناها اســـــــــتطعنا أن نرســـــــــم بنية لويس واحدة لكل مركب بإتباع قواعد       
ــم أكثر من بنية واحدة للمركب و ذلك بإتباع نفس القوا للويس . توجد حاالت عدة   ــتندنا  رسـ عد التي اسـ

) الثنائية أو    . و تكون البنية الحقيقية للمركب إحدى هذه البنىإليها عند رسـم ) أو بناء ( بنية لويس  
 و مثال ذلك :    (Resonance)الثالثية أو كلها مجتمعة ( و بالتساوي و تكون في حالة رنين 

 𝑺𝑶𝟐 غاز ثنائي أكسيد الكبريت :  -5-1
 هي كما يلي :    𝑆𝑂2لخارجية لمركب  ونات في الطبقة اإن مجموع االلكتر         

 :  األكسجين  إلكترون في المدار األخير لعنصر    6
 

  : إلكترون في المدار األخير لعنصر الكبريت 6   
 

في المدار األخير للعنصرين معًا :    E(V(عدد الكترونات التكافؤ       

 
9              ر وابط   االلكترونات  و بالتالي يكون عدد الروابط وأزواج = 18

2
= 

 

 
(a)                        (b) 

 
 

 

(VE) =  6 + 6 × 2 = 18 𝑒− 
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 .   bو  aمن البنيتين   (Resonance)هي رنين  𝑆𝑂2و بالتالي فإن بنية لويس الحقيقية لمركب  
 

   𝑺𝑶𝟑أكسيد الكبريت :   الثي ث -5-2
(𝑉𝐸)عدد الكترونات التكافؤ       =  6 + 3 × 2 = 24   𝑒

−             

12 رابطةعدد الروابط  في هذا الجزيء       = 24

2
 الكترونات .   زوج و أ =

 
 

   (c , b , a) .   هي رنين بين البنيات 𝑆𝑂3و بالتالي فإن بنية لويس الحقيقية لمركب  

 
𝑪𝑶𝟑الكربونات :   شاردة   -5-3

− −   
 التوزيع االلكتروني لعنصر الكربون :    

 
 كتروني لعنصر األكسجين :    ع االلالتوزي

 
(𝑉𝐸) :دد الكترونات التكافؤع =  4 + 6 × 3 +  2 = 24    𝑒

− 
12           رابطةعدد الروابط             = 24

2
        

 
(c)           (b)  (a)            

𝑪𝑶𝟑وبالتالي فإن بنية لويس الحقيقية لمركب 
   ( a  , b  , c ) .ت هي رنين بين البنيا − −

  𝐶6𝐻6زن :  ـــــــــ البن -5-4
𝑉𝐸   :   عدد الكترونات التكافؤ     =  1 × 6 +  4 × 6 = 30            
= 15          رابطة        عدد الروابط        30

2
  = 

    

 cوإن البنية   ( a  , b ) .هي رنين بين البنيات  𝐶6𝐻6 وبالتالي فإن بنية لويس الحقيقية لمركب   
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وتجمعهما معاً ، حيث تشير الدائرة في وسط الصيغة إلى دوران  ( a , b ) هي تمثيل للبنيتين     

 .ما بين ذرات الكربون الروابط المزدوجة 
 

 
(a)              (b)                (c)       

 
(b)              (a) 

 

𝑁𝑂3 رات :ـــــــ النيتشاردة  -5-5
−      

 

 
𝑉𝐸  عدد الكترونات التكافؤ        =  5 + 6 × 3 + 1 = 24   𝑒

−            
=  12         رابطة        عدد الروابط       24

2
 =  

 

 
𝑵𝑶𝟑مالحظة : إن بنية لويس لشاردة النيترات  

 . 𝑆𝑂3تشابه بنية     −
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 خامسالفصل ال
   الغازات 

 

  الحالة الغازية : -1
غازية ( , و يتكون الغاز من جسيمات صغيرة    –سائلة    –هي إحدى حاالت المادة الثالث ) صلبة      

 Ne , Ar , Kr( و قد تكون وحيدة الذرة ) مثل :  Real moleculesجدًا ندعوها جزيئات حقيقية ) 
, Xe    أو ثنائية الذرة )(𝑁2 , 𝑂2)   أو متعددة الذرات(𝐶𝐻4 , 𝑁𝐻3 , 𝐶𝑂2)   تحرك بحركة و هي ت

عشوائية ,  عندما تكون المسافات الفاصلة بينها كبيرة جدًا و أكبر بكثير من قطرها نقول أنه ال توجد  
فيما بينها قوى تأثير متبادلة ) تجاذب أو تدافع ( و إن حجمها صغير جدًا بحيث يمكن إهماله بالنسبة  

 ندعو مثل هذا الغاز المثالي و لحجم الوعاء 
ي لوساك ( . ينحرف الغاز عن الحالة  غ  - شارل  – انين الغازات المثالية ) بويل  بق عليه قو تنطو   

 Realالمثالية كلما زاد ضغطه أو انخفضت درجة حرارته و يدعى في هذه الحالة بالغاز الحقيقي ) 
gas  . تخص القوانين التي سنذكرها حالة الغاز المثالي فقط . ) 

 

   Atmospheric Pressure الضغط الجوي : -2
يبديه        الذي  الضغط  هو 

عمود   وزن  إلى  يساوي  و  الجو 
من الهواء أوله عند سطح البحر  
و آخره عند طبقات الجو العليا  
 حيث الخالء , و مساحة مقطعه  

 
 

 العالم توريشيللي 
في حوض  يحوي  في أنبوب مغموس    عمود من الزئبقارتفاع    تساوي وحدة المساحة , و هو يكافئ

( , و لذلك فإن الضغط الجوي يتغير بتغير مكان القياس حيث ينخفض عند  السابق شكل  القًا )  زئب
المرتفعات ) أعالي الجبال( و يزداد في المنخفضات عن سطح البحر , كما و يتغير بتغير تركيب  

   . الهواء
   



  

 66 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

      Standard temperature and pressure(STP) الضغط الجوي القياسي: -3
( و هو  atm 1جو عند سطح البحر و الدرجة صفر مئوية و يساوي ) ذي يبديه الهو الضغط ال 

 .  ( mmHg (760يكافئ ارتفاع عمود من الزئبق لمسافة 
) من    أتي( , و نعبر عنه كما يs( المطبقة على واحدة السطوح )F( هو القوة )Pالضغط )   تعريف : 

 أجل عمود الزئبق( :  

𝑃 =
𝐹

𝑠
=
𝑚.𝑔

𝑠
=  
𝑑. 𝑉.  𝑔

𝑆
 =
𝑑. ℎ. 𝑠. 𝑔

𝑠
= ℎ. 𝑑. 𝑔…………… . (1) 

 مود الزئبق  ع= حجم  V= كتلة الزئبق   ,   mحيث: 
d      ,      كثافة الزئبق = S   مساحة مقطع األنبوب = 

1 𝑎𝑡𝑚 = 760  𝑚𝑚𝐻𝑔 = 760  𝑡𝑜𝑟𝑟 = 101325   𝑃𝑎 = 14.7 𝑝𝑠𝑖 

 

 مول من الغاز(   1)من أجل قوانين الغازات : -4
𝑃 𝑉     ) عند ثبات درجة الحرارة (       ماريوت  -بويلنون قا -1      = 𝐾𝑡   
𝑉                 قانون شارل ) عن ثبات الضغط (      -2     

𝑇
= 𝐾𝑃     

𝑃               قانون غي لوساك ) عند ثبات الحجم (     -3    

𝑇
= 𝐾𝑉    

𝑃 𝑉                                :           قانون الغازات العام -4     = 𝑛 𝑅 𝑇 
P                       ,        ضغط الغاز =V   حجم الغاز = 
n                   ,       عدد الموالت  =  R  ثابت الغازات العام = 

 𝐾𝑡=     , ثابت ما دامت درجة الحرارة ثابتة𝐾𝑝 اً = ثابت ما دام الضغط ثابت   
 𝐾𝑉  . ثابت ما دام حجم الغاز ثابتًا = 

 ية :  ت( فإننا نميز الحاالت اآل2( إلى حالة ثانية ) 1الغاز من حالة أولى )  عند انتقال
  ماريوت -بويل, نكتب قانون  درجة الحرارة ثابتةإذا كانت  -أ 

 بالشكل :  
 𝑃1 𝑉1  = 𝐾𝑡          ,         𝑃2 𝑉2 = 𝐾𝑡  

 𝑃1 𝑉1 = 𝑃2 𝑉2………………(2) 

ب 
- 

كان   -ب إذا  ثابتا  أما  يكتب    الضغط  الذي  شارل  قانون  فنستخدم 
 :بالشكل 
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 𝑉1
𝑇1
 = 𝐾𝑃         ,          

𝑉2
𝑇2
= 𝐾𝑃 

𝑉1
𝑇1
 =  
𝑉2
𝑇2
 ………………(3) 

 يكتب بالشكل: نستخدم قانون غي لوساك الذي  وبثبات الحجم - ت

 𝑃1
𝑇1
= 𝐾𝑉         ,

𝑃2
𝑇2
= 𝐾𝑉 

 𝑃1
𝑇1
=
𝑃2
𝑇2
……………… .(4) 

    
د
- 

الموالتعندما  و  -ث عدد  للغازات    يتساوى  العام  القانون  نكتب   ,
 بالشكل :  

∶ 𝑃1 𝑉1   ومنه نجد  = 𝑛1 𝑅 𝑇1    ,    𝑃2 𝑉2 = 𝑛2 𝑅 𝑇2 
𝑛1 =

𝑃1𝑉1
R 𝑇1

  , 𝑛2 =
𝑃2𝑉2
𝑅 𝑇2

       ⇒       𝑛1 = 𝑛2 
 𝑃1𝑉1

𝑇1
= 
𝑃2𝑉2
𝑇2

………………(5) 

 ادرو : غقانون أفو  -5
ت عند تساوي  تشغل األعداد المتساوية من الجزيئات حجومًا متساوية من أجل مختلف الغازا  -

الحجوم المتساوية من الغازات تحوي العدد  خر : آنقول بشكل  و درجة الحرارة , أو   الضغط 
ضغط و درجة الحرارة  العند    وجودةإذا كانت م  (راميةغنفسه من الجزئيات ) حقيقية أو  

 ذاتها .  
ئات  ادرو من الجزيغإن المول الواحد من أي غاز ) جزيئة غرامية واحدة ( يحوي عدد أفو  -

 . الحقيقية
.𝟔)    يساوي    ر أن عدد أفوجادروك  )تذ - 𝟎𝟐𝟑 × 𝟏𝟎𝟐𝟑 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒆 .  
ليترا  عند الشروط    22.414يساوي  )مهما كان نوعه (  مول من أي غاز مثالي    1إن حجم   -

   ( .STPالقياسية ) 
 

 Pressureالضغط :  -6
دار الوعاء الذي يحويها ومع بعضها  ضغط الغاز ينتج عن تصادم جسيمات الغاز مع ج  إن          

من جدار   S  التي تؤثر ناظميًا على واحدة المساحة   F  محصلة القوى    Pوُيعد الضغط  البعض ،  
وُيعّرف الضغط بأنه القوة القصوى المطبقة على واحدة السطح  ،  الوعاء الذي يحويها خالل واحدة الزمن  

: 
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              P = F / S                                              (6)                   
ازية وَيمنح الجملة الحرية لتغيير حجمها  وُيعد الضغط معيارًا للتوازن الميكانيكي لقوى مكونات الجملة الغ

)عن طريق دفع مكبس اسطوانة معدنية قابل لالنزالق أو تكبير الحجم إذا كان الوعاء مرنًا مثل البالون  
يجب المالحظة أن الضغط والحجم مقداران متعاكسان ، أي أنه إذا نقص حجم الغاز في  المطاطي(، و 

 كس.جملة ما فإن الضغط يزداد والعكس بالع
إذا كان لدينا غازان موجودان في وعائين منفصلين وفيما بينهما حاجز)مكبس مثاًل( قابل للحركة        

سوف يدفع الحاجز باتجاه الحجرة التي  (  a-1كل لش)ا، فإن الغاز ذو الضغط األعلى في الحجرة اليسرى  
وبالتالي ينقص حجم الغاز فيزداد ضغطه  يوجد فيها الغاز ذو الضغط األقل فيعمل على إنقاص حجمها  

، أما الغاز ذو الضغط األكبر )في الحجرة اليسرى( فيتناقص ضغطه مع تزايد حجم الحجرة اليسرى ،  
وي الضغط في الحجرتين حيث يتوقف الحاجز عن االنتقال  ويستمر هذا حتى الوصول إلى حالة تسا

الميكاني التوازن  حالة  الحالة  هذه  وتمثل  التوازن  والحركة،  حالة  إلــى  وصـــــلت  الجملة  إن  ونقول  كي 
 (a -1( يحدث عكس ما حدث في حالة الشكل) c -1( . وفــي الشـــــكل)  b -1)الشكل

 
 
 
 

 ( :  1الشكل )
هما  مملوئتين بغاز ، وبينوعاء مؤلف من حجرتين  

 حاجز قابل للحركة. 
 

 
 

في حساب قيم الضغط ،    SI (International Standard) وتستخدم واحدات الجملة الدولية      
العديد من الواحدات التي ما زالت    . ويوجد  Pa = 1 Nm 1)-2  (ورمزه    (Pascal)وهي الباسكال  

 ( الجدول  اليوم  حتى  ا1متداولة  ضغط  ويقاس  الضغط  (.  مقياس  بواسطة  أو    (Barometer)لغاز 
(Pressure gauge)  على تعتمد  المخابر والصناعة  في  المتداولة  الضغط  قياس  أجهزة  ، ومعظم 

الكترونية تتجاوب مع مقدار الضغط ويتم معايرتها بدقة ، وهذه  نماذج من    حساسات ميكانيكية أو 
 مقاييس الضغط الشائعة االستخدام.
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 ( الواحداتيجب على الطالب تعل م التحويل فيما بين هذه )( : واحدات الضغط . 1الجدول)
 اسم واحدة القياس رمز الواحدة  يمة واحدة القياس

1-s 1-,  1 Kgm2-1Nm 1 pa Pascal 
pa  510 1 bar bar 

101.325  kpa 1 atm atmosphere 
(101325/760)  pa = 133.32  pa 1 torr torr 

133.322   pa 1 mmHg Millimeters of mercury 
6.894757   kpa 1 psi Pound per square inches 

 
 

     (  Atmosphereإن أفضل مثال  عن الغازات  هــــــــــو  الهواء المحيط  بنا )الجو     الهواء والجو :  -أ
 الكيميائي.( مكوناتها وتركيبها 2-1والذي يتألف من مزيج من الغازات ، ويوضح الجدول) 

األرضية( ثابت نسبيًا وُيحافظ على نسب مكوناته  إن تركيب الهواء الجوي )الذي يحيط بالكرة       
التي تسبب االضطراب   )حركة الرياح  الغازات  تيارات الحمل وانتشار  مع تغير طفيف بسبب 

لشروط المحلية  والدوامات في الجو( ، ولكن الضغط يتغير أيضًا بتغير االرتفاع ودرجة الحرارة وبا
كم   11لتي تدعى كرة التغير وتمتد حتى  وا  (Troposphere)وخاصة في طبقة التروبوسفير  

 ارتفاعًا عن سطح األرض.
)  -ب الحرارة هو  درجة  متوسط  إن  التروبوسفير  البحر،    Co15في طبقة  سطح  مستوى  عند   )

كم ، وإن   11( عند أعلى نقطة تبعد عن سطح األرض أي عند   -C ) o  57نخفض إلى  تو 
ر عن درجة الحرارة بسلم كلفن ، وهي  عندما نعبّ أهمية    هذا التغير في درجة الحرارة يصبح أقل 

(  ، فإذا افترضنا أن  (K  268(  ، والمتوسط هو  ( K  216 (  إلى  (K  288تتغير من  
(  Tropopauseدرجة الحرارة لها القيمة الوسطية عبر كل المسافة حتى نهاية طبقة التروبوبوز ) 

 .الحقاً يغة البارومترية والتي سنستنتجها  وفق الص   h    ، عندها فإن الضغط يتغير بتغير االرتفاع
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 ( : تركيب الهواء عند سطح البحر 2الجدول)

 
 

 (Barometric formula) وي باالرتفاع :جعالقة الضغط التطبيق :                  

ــا      ــغط الذي يبديه الجو و يســــــ ــغط الجوي هو الضــــــ عمود من الهواء أوله عند ســــــــطح البحر وآخره عند   كتلةوي إلى  الضــــــ
من تعريف الضــــغط ) العالقة   Pنحســــب الضــــغط    . hوارتفاعه    Sطبقات الجو العليا حيث الخالء وســــطحه واحدة الســــطوح  

 نجد : hعند ارتفاع ما ( ، و 6

                                  

= dمن قانون الغازات العام فإن   
P M

R T
 dhإلى   hكتلة مول واحد من الغاز المثالي ومن أجل االرتفاع من     Mحيث   

 نجد :

 
 إشارة الناقص هي بسبب تناقص الضغط مع االرتفاع  .

نجد:   Pحيث الضغط  hإلى )أي عند سطح البحر(  oPحيث الضغط  (h = 0)بتكامل هذه العالقة من و 

 

gh..d = 
S

g.(S.h).d
 = 

S

g..V)(d
 = 

S

gm.
 = 

S

F
 = P

dh. 
T.R

g.M.P
 - =dh  . g . d - = dp

                                                           dh. 
T. R

g.M
 - = 

p

dp
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 ( : 2الشكل )

 تغير الضغط الجوي بداللة االرتفاع ، حسب
 (US Standard Atmosphere)الصيغة أعاله والمقترحة من

درجة    تغيرات  الحسبان  في  تأخذ  والتي 
 باالرتفاع. الحرارة 

 
  

 ارة.  هي درجة الحر  Tهي الكتلة المولية الوسطية للهواء و Mوأن  (H = RT/M.g)حيث 
تمثل العالقة السابقة نتاج المنافسة بين الطاقة الكامنة لجزيئات الهواء في نطاق الجاذبية األرضية والمفعول التتابعي  
فوق   المناطق  في  حتى  المالحظ  الضغط  توزع  تالئم  باالرتفاع  الجوي  الضغط  عالقة  إن  للهواء.  الحرارية  للحركة 

أو    (h = H ln 2)لهواء ينخفض إلى نصف قيمته عند سطح البحر  ضغط ا  ( ، وتتضمن أيضًا أن2التروبوسفير )الشكل  
 كم.  6

" الطقس" . إذا اعتبرنا    إن تغيرات الضغط ، ودرجة الحرارة ، وتركيب الهواء في طبقة التروبوسفير تتوضــــــــــح في        
طردًا من الهواء الساخن يكون  حظ أن أن  ، فإننا نالParcelأو تصورنا أن منطقة أو حجمًا صغيرًا من الهواء ندعوه طرد  

ذو كثافة أقل من نفس الطرد لهواء بارد ، وحالما يرتفع الطرد فإنه يتمدد بشكل كظوم )أي بدون انتقال حرارة من وإلى  
ك  اخن ، ولذلالوسط المحيط( ، ولذلك يبرد. إن الهواء البارد يلتقط تراكيز أقل من بخار الماء بالمقارنة مع الهواء الس

الرط  الغائمة هي بسبب الهواء الصاعد والسماء الصافية غالبًا ما تتعلق  فإن  السماء  إن  التي تشكل الغيوم.  وبة هي 
 بالهواء النازل. 

إن حركة الهواء في االرتفاعات األعلى يمكن أن تقود إلى تراكم الجزيئات في بعض المناطق وفقدانها من مناطق        
(  anticyclones  -الدوامات- تؤدي إلى االرتفاع )وتدعى ضد السيكلونات    ت ضغط عاليل مناطق ذاأخرى ، ولذلك تتشك

( ، الخطوط  3أو سيكلون(. في خرائط الطقس كتلك الموضحة في الشكل )   Lows، و مناطق ذات ضغط منخفض )
. إن    ضات الجويةأو المنخف  ، والمناطق األخرى تمثل مناطق المرتفعات  (Isobar)المتصلة تمثل مناطق تساوي الضغط  

( . الرياح القادمة من نصف الكرة األرضية  4فروقات الضغط ينتج عنها تدفق الهواء والذي ندعوه " الرياح " ، الشكل)
الشمالي ومن نصف الكرة األرضية الجنوبي تنعطف نحو الغرب و تهاجر من مناطق حيث تدور األرض ببطء )عند  

 ط االستواء(.  كبر )عند خور بسرعة أالقطبين( إلى المناطق حيث تد 
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وهي خارطة طقس نموذجية ،  ( :3الشكل )
المجاورة    Atlanticلمنطقة   والمناطق  الشمالية 
 (. 2008، )  2ت 16لها في 

( :4الشكل  حول    (  )الرياح(  الهواء  تدفق 
المناطق عالية ومنخفضة الضغط في نصف  

 الكرة األرضية الشمالي والجنوبي. 
 

𝑃 ي القياسي :حساب قيمة الضغط الجو  -7 = ℎ. 𝑑. 𝑔 
لما كانت    و    (h , d, g)باختالف واحدات قياس كل من  Pتختلف واحدات الضغط الجوي      

dHg) :اوي ــكثافة الزئبق عند الدرجة صفر مئوية تس = 13.595 g/cm
   بواحدات   الضغط    نحسب  و , (  3

   أتي:ي ( كما c g sو بواحدات الجملة السغثية ) ( SI ) الجملة  الدولية 

𝑑𝐻𝑔 = (13.595 ×
10−3 𝐾𝑔

10−6 𝑚3
) = 13.595 × 103      𝐾𝑔/𝑚3 

𝑃 (𝑆𝐼) = (0.76  𝑚)(13.595 × 103  𝐾𝑔/𝑚3)  (9.807 𝑚/𝑠2) 

= 101328(𝐾𝑔.𝑚/𝑠2) (1/𝑚2)  = 101328  𝑁/𝑚2 ≈ 1.013 × 105     𝑃𝑎 

𝑃 (𝑐 𝑔 𝑠) = (76 𝑐𝑚)(13.595 𝑔/𝑐𝑚3) (980.7 𝑐𝑚/𝑠2) = 1013289(
𝑔. 𝑐𝑚/𝑠2

𝑐𝑚2
)  

= 1.013 × 106 𝑑𝑦𝑛/𝑐𝑚2                                                                
 

  R : حساب قيمة ثابت الغازات العام  -8
مول من غاز مثالي    1من أجل    PV = n R T)من قانون الغازات العام ))   Rنحسب قيمة          

 :  وهي   و بالواحدات األكثر تداواًل   ( (STP , R = P V/n Tعند الشروط القياسية 

T P V n  الواحدة 

273.15 K 1.013 × 105 𝑃𝑎 22.4 × 10−3𝑚3 1 mol 1) SI 

273.15 K 1.013 × 106   𝑑𝑦𝑛/𝑐𝑚2 22400 𝑐𝑚3 1 mol 2) c.g.s  

273.15 K 1 atm 22.4 L 1 mol    3شائعة)    
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1) (𝑆𝐼) 𝑅 =
𝑃𝑉

𝑛𝑇
=
(1.013 × 105 𝑃𝑎)(22.4 × 10−3𝑚3)

(1𝑚𝑜𝑙)(273.15 𝐾)
= 8.13 

𝑃𝑎 .𝑚3

𝑚𝑜𝑙. 𝐾
 

= 8.314 
(
𝑁
𝑚2
) (𝑚3)

𝑚𝑜𝑙. 𝐾
= 8.314 

𝑃𝑎 .𝑚3

𝑚𝑜𝑙. 𝐾
 

2) (𝑐. 𝑔. 𝑠)𝑅 =
𝑃𝑉

𝑛𝑇
=
(1.013 × 106𝑑𝑦𝑛/𝑐𝑚2)(22400 𝑐𝑚3)

(1 𝑚𝑜𝑙)(273.15 𝐾)
   = 8.314 × 107    

𝑑𝑦𝑛  𝑐𝑚

𝑚𝑜𝑙  𝐾
 

= 8.314 × 107   𝑒𝑟𝑔/𝑚𝑜𝑙. 𝐾 

𝑅    (شائعة)  (3 =
𝑃𝑉

𝑛𝑇
=

(1𝑎𝑡𝑚)(22.4𝐿)

(1𝑚𝑜𝑙)(273.15𝐾)
= 0.082   𝑎𝑡𝑚. 𝐿/𝑚𝑜𝑙 𝐾 

   

    Density of a gas الغاز :فة كثا -9
 ي :  يأتكما بشكل عام الحجوم , و نعبر عنها  ة الكثافة هي كتلة واحدا     

𝑑 =
𝑚

𝑉
……………………… . . (6) 

و لما كانت الغازات تقاس بضغوطها , فيمكن إيجاد عالقة بين الكثافة و الضغط  من قانون الغازات    
𝑃𝑉     العام : = 𝑛 𝑅 𝑇 =

𝑚

𝑀
 𝑅 𝑇  

𝑑 =
𝑚

𝑉
=
𝑃𝑀

𝑅𝑇
……………………… (7) 

d ,        كثافة الغاز =m ,   وزن الغاز =V  حجم الغاز = 
M ,   الكتلة المولية للغاز =T  درجة الحرارة =R  , K  ثابت الغازات العام =. 

 و من أجل مزيج غازي فإن كثافته تحسب من العالقات :   

 �̅� =
𝑚

𝑉
=
𝑃𝑡 . �̅�

𝑅 𝑇
…………………………………… . . …… (8) 

 �̅� = 𝑥1. 𝑀1 + 𝑥2.𝑀2 +⋯ = ∑𝑥𝑖 . 𝑀𝑖 ……………… . . (9) 

𝑚𝑖 = 𝑛1. 𝑀1 + 𝑛2. 𝑀2 +⋯ =∑𝑛𝑖 .𝑀𝑖 ……………… . . (10) 

 : ث ــــــ حي
 �̅�   . هي الكتلة المولية الوسطية للمزيج الغازي = 
𝑑  ̅̅  = كثافة المزيج الغازي .  ̅

 𝑀𝑖= ز الكتلة المولية للغاi   . في المزيج الغازي 
 𝑚𝑖  . وزن الغاز في المزيج الغازي = 
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 العالقات المولية في الغازات المتفاعلة :   -10

ب التمييز بين الحالتين االبتدائية و النهائية و أن  جعندما يوجد تفاعل بين جزيئات الغاز ي         
 :  أن  نتذكر 

 مجموع كتلة المواد الداخلة في التفاعل جة عن التفاعل=مجموع كتلة المواد النات
 التفاعلعدد الموالت الداخلة في (  ≠أو   =  )عدد الموالت الناتجة عن التفاعل

قانون أفو  النمط من الحسابات يستند إلى  ن حجم  إ  : ادرو و الذي ينص على غإن األساس في هذا 
 ( .  L 22.4 يساوي )  STPالمول من أي غاز عند 

 قات المولية إلى :  تصنف العال
ادر  غو يتم فيها حساب حجم الغاز أو وزنه باالستفادة من قانون أفو   حجم( :  -العالقة ) وزن   -1
 .العالقات المولية في معادلة التفاعل الموزونة ) أنظر األمثلة (و 

غازات فيما تتفاعل الي لوساك الذي ينص على :  غو تستند إلى قانون  حجم ( :  – العالقة ) حجم    -2
 درجة الحرارة ) أنظر األمثلة ( .و  د نفس الضغط بينها بكميات تتناسب و حجم كل غاز مقاسا  عن

 

   Graham's law of Diffusion نتشار )النفاذ(: قانون غراهام في اال  -11
ونعبر عنها رياضيًا    " تتناسب سرعة نفاذ الغاز عكسا  مع الجذر التربيعي لكثافته"النص :    

 :  Kاآلتية بعد إدخال ثابت هو  بالعالقة

𝑟 ≈
1

√𝑑
 ⇒   𝑟 =

𝐾

√𝑑
       (𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝. ) 

 ( نجد :  T, P) من لدى مقارنة سرعة نفاذ غازين مختلفين عند نفس الشروط 
𝑟1
𝑟2
= √

𝑑2
𝑑1
= √

𝑀2
𝑀1
…………………… (11) 

= 𝑟1  سرعة نفاذ الغاز األول , = 𝑟2   سرعة نفاذ الغاز الثاني 
= 𝑀1   الكتلة المولية للغاز األول , = 𝑀2   الكتلة المولية للغاز الثاني 
= 𝑑1   كثافة الغاز األول , = 𝑑2   كثافة الغاز الثاني 
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   Dalton's Law   قانون دالتون :  -12
 ينص على أن :           

   ( فيما    iيشارك في مزيج غازي يساوي ضغط الغاز )   غازألي  (𝑃𝑖)الضغط الجزئي   -أ
 لو شغل الوعاء لوحده عند درجة الحرارة ذاتها .    
 مجموع الضغوط الجزئية لمزيج غازي يساوي الضغط الكلي :   -ب

𝑃𝑡 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 +⋯ = ∑𝑃𝑖    ………… . . . . .      (12)    
     𝑃𝑖 = 𝑥𝑖  . 𝑃𝑡  …………………………… . . . ……….         (13)          

          𝑥𝑖 =
𝑛𝑖
𝑛𝑡
=
𝑝𝑖
𝑝𝑡
  … . . …………… . . . . ……………… . ..      ( 4 )          

= 𝑃𝑡  الضغط الكلي للغاز   
= 𝑃𝑖  ( ضغط الغاز الجزئيi    المشارك في المزيج الغازي ) 
= 𝑛𝑖  (  iعدد الموالت الغاز )  
= 𝑥𝑖  (    iالكسر المولي للغاز )  
= 𝑛𝑡  عدد الموالت الكلي للمزيج الغازي 
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 ادس الفصل الس
 المحاليل  

SOLUTIONS 
 مقدمة :  -1

و معرفة التغيرات التي تحدث عند إذابة مادة   ســندرس في هذا الفصــل كيفية تكوين المحاليل ,        
ــع  في أخرى و البد لنا في البداية م ــ ن التعرف على المصطلحات المتداولة  و التي تطبق على جميــــــــــ
ــــب    ــ ــ ــ ــ هما كلمتان من هذه المصطلحات    (solute), و الُمذاب   (solvent)المحاليل  فكلمات : الُمذيــ

و بشــــــكل عام تدعى المادة الموجودة بكمية أكبر في المحلول " المذيب" , و إلى جميع المواد األخرى  
 في المحلول بالمواد المذابة , و في المحاليل التي تحوي الماء فيعد الماء المذيب دائمًا .    الموجودة

ــــي المادة الُمذابة و أيهما الُمذيبة ,         ــ ليس من السهل تقدير أي من المواد الموجودة في المحلول هــ
ــابهة  و لقد جرت العادة بأن ُيطلق اســــــــــــــم المادة المذيبة على المادة التي تكون حا لتها الفيزيائية مشــــــــــــ

فيزيـائيـة التي للمحلول فـإن المـادة  للحـالـة الفيزيـائيـة للمحلول . و إذا كـان لكال المـادتين نفس الحـالـة ال
  (Homogeneous)( متجانس  systemاألكثر هي المادة الُمذيبة للمحلول وهو ُيعد جملة ) أو نظام  
ذاب ( في وســــــــــــــط   ذيـب ( لـه نفس التركيـب  يحتوي على مـادة موزعـة بـانتظـام ) المـُ مـادة أخرى ) المـُ
و يمكن لهذه المادة الُمذابة أن تكون على  الكيميائي و الخصــــــــائص الفيزيائية في كل جزء من أجزائه  

شــكل جزيئات أو ذرات أو شــوارد . و غالبًا ما يلزم أن نعبر عن نســبة المذاب والمذيب في محلول ما  
ذاب في الخليط , و يمكن أن نعبر عن التركيز    (concentration), و يتم ذلـك بتحــديـد تركيز    المــُ

ــا سنرى  ــ ــ ــ ــة كمــ ــ ــز    كميًا بعدة طرق مختلفــ ــ ــ ــ ــ ــل اصطالحات  ُمركــ ــ ــ ــ ــ   (concentrated)الحقًا , و ُتستعمــ
 عندما نرغب بالتحدث كيفيًا عن الكميات النسبية للمذيب والمذاب.  (dilute)وممدد
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" بالمحلول  فيه أقصـــــى كمية من المذاب و يحتوي على كمية زائدة  نســـــمي المحلول الذي تذوب        
ــبع" فإذا احتوى المحلول على كمية  أقل من  الُمذاب الالزمة     ,  (Saturated solution) المشـــــــ

ــــــــبع   ــ ــ ــــــــر  ُمشــ ــ ــ ــ   (Solubility)و ُتعّرف الذوبانية    (Unsaturated)لإلشباع يوصف  المحلول بأنه  غيــ
 لُمذاب الالزمة للحصول على محلول مشبع في كمية معينة من المذيب .  بأنها كمية ا

ل تركيبه الذي ُيحدد بعالقة كيفية ) من أي المواد يتألــــــــــــــــــف المحلول (  من أهم خصائص المحالي    
ــــــلول (, وتوجد طرق كثيرة للتعبير عن  ــــ ــــ ــــ ــــــه ) أي نسبة وجود المواد المشكلة  للمحــ ــــ ــــ ــــــذلك بكميتــ ــــ ــــ  و كــ

 التركيب الكلي للمحاليل) التركيز( نوجزها بما يلي:  
 

  Percentage concentration expression طرق التعبير عن التركيز :  -2

 wt%  :Percent by weightالنسبة المئوية الوزنية   - 2-1
ذابة  ُيعبر عن النســــــــبة المئوية الوزنية لمادة ما في خليط أو مزيج بأنها عدد غرامات المادة المُ         

أم مادة صلبة ( و قد شاع استخدام هذا التعبير    غرام من الخليط أو المـــــــــــــــــــــــــــــــــــزيج ) محلول 100في 
 لكونه ال يتعلق بدرجة الحرارة . 

غرام من حمض    10% من حمض الكبريــت يعني أن هــذا المحلول يحوي    10إن محلول    مثــال :   
% من كلور الصـــــوديوم يلزم   5ر محلول  غرام من المذيب ) الماء مثاًل( ، و لتحضـــــي 90الكبريت و  

 غرام .   100غرام من الماء و يغدو وزن المحلول مساويًا إلى   95في   NaCl غرامات من  5إذابة 
 أي أنها نسبه وزن إلى وزن و نعبر عنها كما يأتي :   (w/w)أو  (%.wt)يرمز لهذه النسبة      

𝑤𝑡 % =
𝑤𝑖
𝑤𝑡
× 100……………………… . . (1) 

 =  𝑤𝑖 وزن المادة المذابة(i)   في الخليط ذو الوزن اإلجمالي𝑤𝑡    . 
ــتخدم التعبير  و ف ي بعض التطبيقات العلمية يعبر عن التركيز الوزني المئوي بطريقة هجينية حيث يسـ

(
وزن 
حجم 
و تدعى هجين ألن واحدته ال تختصــــــر و شــــــاع اســــــتخدامه في التطبيقات الطبية ) التحليل    (

من المحلول أو ليتر منه و الوزن يعبر   ml 100 ينســــــب وزن المادة المقصــــــودة إلى  الطبي ( حيث  
μ𝑔 1أو بالميكرو غرام  (mg)عنه بالغرام أو بالميلغرام   = 10−6  𝑔𝑟)  و يرمز له )(w/v)  . 
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من    ml 100غرام من الغلوكوز في كــل    5يعني أنــه يوجــد    (w/v) %5محلول الغلوكوز  مثــال :  
 المحلول . مل من   100ميلغرام من الغلوكوز في   (mg 500)المحلول أو  

    𝒙𝒊  :Weight fractionالكسر الوزني   - 2-2
مادة و نعبر عن ذلك  kإلى وزن المحلول الذي يحوي    𝑤𝑖  (i)يتحدد بالنســــــبة بين وزن المادة          

 كما يأتي :  
𝑥𝑖  =

𝑤𝑖
𝑤1 +𝑤2 +⋯ + 𝑤𝑘

= 
𝑤𝑖
𝑤𝑡
         ………………… . (2) 

% 𝑥𝑖     الكسر  الوزني المئوي   = 𝑤𝑖 × 100…………… . (3) 
,𝑤1حيث   𝑤2…… . . 𝑤𝑘    تمثل أوزان المواد المكّونة للمحلول𝑤𝑡  ــلب( معبرًا عنها ) أو خليط صـــــــــــ

 بالغرام أو بالكيلوغرام أو بأي وحدة وزنية أخرى .  
   vol%   :Percent volumeالنسبة المئوية الحجمية  - 2-3

ــًا فمن          ــائلين ) أو أكثر ( و يشــــــــــــكالن محلواًل متجانســــــــــ إذا كان المحلول مكونًا من مزيج ســــــــــ
ــبة مئوية حجمية و يرمز    (v/v)أو   ( % vol)المألوف أن نعبر عن تركيز إحدى مواد المزيج كنســــــــ

 أي حجم إلى حجم .  
𝑣𝑜𝑙 % = 

𝑣𝑖
𝑣1 + 𝑣2 +⋯+ 𝑣𝑘

 × 100 =
𝑣𝑖
𝑣𝑡
 × 100…………………(4) 

المزيج , و    (i)حجم المــــادة    𝑣𝑖حيــــث   , 𝑣1)في  𝑣2 , …… . 𝑣𝑘)   المواد هي مجموع حجوم جميع 
 .  𝑣𝑡المكونة للمحلول  

من هـذا المحلول   ml 100من اإليثـانول يعني ذلـك أن كـل    (by vol %12)محلول يحوي    مـثال : 
 مل من الماء .   88و    من اإليثانول ml 12يحوي  
نشــير هنا إلى أن عملية مزج الســوائل القطبية ال تخضــع لقوانين الحالة المثالية ألن قوى التأثير        

المتبـادلـة بين جزيئـات مختلف المواد تلعـب دورًا مهمـًا في تحـديـد الحجم النهـائي، حيـث تترافق عمليـة  
 85من اإليثــانول مع  مــل    15حــدث أثنــاء المزج , فــإذا مزجنــا  ي  (𝑉∆)المزج عــادة بتغير في الحجم  

مـل ـبل أقـل من ذـلك بقلـيل , و هـذا مـا يتوجـب أخـذه في   100مـل من المـاء فلن يكون الحجم النهـائي  
 3الحسبان عند إجراء قياسات دقيقة *. 

 
 لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع الكتاب :  *

.Robert     A .ALBERTY , Physical chemistry , 7 th , ed (1987)   
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    𝚽𝒊  :The volume fractionالكسر الحجمي   - 2-4
المزيج ( إلى مجموع حجوم المواد المكونة   في الخليط ) أو  (i)دة  و يعبر عنه بنســـــــبة حجم الما      

 للمادة :  
Φ𝑖 =

𝑣𝑖

𝑣1 + 𝑣2 +⋯+ 𝑣𝑘
× 100 =  

𝑣𝑖

𝑣𝑡
 × 100 …………………(5) 

 =𝑣𝑖  المقصــــــــــــــودة ــادة  , 𝑣1)في الخليط و    (i)حجم المـ 𝑣2 , …… . 𝑣𝑘)   هي مجموع حجوم المواد
 .  𝑣𝑡للخليط    المكونة

 سوائل و الغازات .  و تستخدم هذه العالقة في حساب الكسر الحجمي ألجل ال
 

 M  :Molar concentrationالتركيز الموالري   - 2-5
و يعبر عنه    هـــــــــــــــو عــــــــــــدد موالت المادة الم ذابة في ليتر مــــــــــــن المحلولالتركيز الموالري          

ــح    بواحدة ) مول ــع في بالون معايرة  / ليتر( و نوضــــ  )هنا أن كمية الموالت من المادة المذابة توضــــ
Volumetric flask ) فارغ سعة ليتر واحد ونضيف 

كمية من الماء المقطر تعادل نصــف ســعة البالون أو أكثر ونقوم  
ــة ،   ــذابـ ــادة المـ ــان للمـ ــذوبـ ــام الـ ــد من تمـ ــأكـ بخض المزيج حتى التـ

دة على عنق  ى العالمـة الموجو وبعــدهـا نضــــــــــــــيف مـاء مقطر حت
بالون المعايرة ) يجب أن يكون أسفل التقعر لسطح الماء مالمسًا  

 للعالمة على عنق بالون المعايرة ( . ونعبر عن ذلك كما يأتي: 
 عدد  موالت  المادة  المُ ذابة 

 حجم المحلول  بالليتر 
= 𝑀  التركيز  الموالري………… . . (6) 

    
موالري ( نضــــع في بالون معايرة   1ليتر ( أي )  مول /    1لتحضــــير محلول ســــكري تركيزه )    مثال : 
غرام من الســــــــكروز ) ســــــــكر الطعام، وهي تعادل وزن جزيئة غرامية واحدة من    342ليتر     1ســــــــعة 

( الجاف ثم نضـيف كمية مناسـبة من الماء و نخض بشـدة حتى تمام الذوبان ,  11O22H12Cالسـكروز  
الماء المقطر حتى العالمة الموجودة على عنق    نكمل الحجم إلى ليتر بإضــافة ما يلزم منو بعد ذلك 

 (.  (℃ 20بالون المعاير)على افتراض أن درجة حرارة المحلول وغرفة المختبر هي حوالي  
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  𝒙𝒊  :The mole fractionالكسر المولي   - 2-6
ــبة بين عدد موالتالكســــــــــــــر المولي           ي إلى عدد الموالت الكل   𝒏𝒊  )  وهو iالمادة   هو النســـــــ
(  𝒏𝒕 )    : المّكونة للمحلول أو الخليط و نعبر عن ذلك كما يأتي 

x𝑖  =  
𝑛𝑖

𝑛1 + 𝑛2 +⋯+ 𝑛𝑘
=
𝑛𝑖
𝑛𝑡
………………… (7) 

x𝑖  % =  x𝑖  × 100  

 و تستخدم هذه العالقة في السوائل و الغازات و المواد الصلبة على حد سواء .  

  m  : Molal concertationالتركيز المواللي  - 2-7
التركيز المواللي            : ــا يـــأتي  للتعبير عن التركيز و ُنعّرفـــه كمـ هو  "عــدد  و هي طريقـــة أخرى 

و نوضح هنا أن موالت المادة المذابة  غرام  من  المادة  المذيبة "  1000موالت المادة الم ذابة في 
ة , و المحلول الناتج هكذا يعبر تمامًا عن غرام من المادة الُمذيب  1000يتم وضــــــعها في وعاء يحوي  

 .     mالتركيز المواللي  
 . و التركيز الموالري (  ) انتبه إلى الفرق بين التركيز المواللي  

 عدد  موالت  المادة  المذابة 
 وزن  المذيب  بالكيلو  غرام 

= 𝑚 التركيز  المواللي………… . . (8) 

  N   :Normalityالنظامية )العيارية(   - 2-8
ذابـة في ليتر من    "  ظــاميــة المحلول هي عبــارة عن  ن         عـدد األوزان المكـافئـة من المـادة المـ 

و يختلف هذا المفهوم بحســــب طبيعة التفاعل , و لســــوف ُنميز بين صــــنفين أســــاســــين من   المحلول "
أســاس ( . و   –االرجاع أو االختزال ( و تفاعالت ) حمض    –التفاعالت هما : تفاعالت ) األكســدة  

من أن ُنعّرف مفهوم  لهــــذا    Equivalent), و الوزن المكــــافئ    (Equivalent)الُمكــــافئ  البــــد لنــــا 
weight )   . 
و إن التعريف الدقيق للمكافئ     eqإنه مقدار كيميائي و ُيرمز له اختصـــــــــــارًا   الم كافئ :    -1-8-2

هذين    إرجاع ( و يعّرف المكافئ في –أســــــــــــــاس( أم )أكســــــــــــــدة    –يعتمد على نوع  التفاعل ) حمض  
 نفس الطريقة و هي :  النوعين من التفاعالت ب
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,   مكافئ من كل مادة "   (1 :1 )" تتفاعل المواد فيما بينها بنســـبة مكافئ إلى مكافئ أي بنســـبة  
هذا التعريف هو المفتاح األســـــــــاس الذي تبنى عليه الحســـــــــابات الكمية في التفاعالت , فإذا تفاعلت  و 

 نقول :    Bمع أخرى    Aمادة  
، ونميز الحالتين   بالضــــبط  Bمكافئ من المادة  1يتفاعل مع  Aمكافئ من المادة   1.............       . (9)

 اآلتيتين : 
 أساس ( : نوضح مفهوم المكافئ كما يأتي :    –من أجل تفاعل ) حمض  -أ

  مول من شوارد   1مكافئ من حمض ما هو كمية الحمض التي تحرر   1إن  -
 .   +𝐻الهيدروجين                  

     شوارد  مول من  1مكافئ من أساس هو كمية األساس التي تحرر   1إن  -
 .   (−𝑂𝐻 )الهيدروكسيل                   

    توجد عالقة بســــــــــــيطة بين ) المول ( و المكافئ لحمض ما , و نقول : إن عدد المكافئات في           
  مول من   1التي تتعادل عندما يتفاعل     +𝐻من حمض ما يساوي عدد البروتونات    ( مول  1)       
 . الحمض) ينطبق هذا تمامًا على األساس كذلك (       

حيث نجد من أجلها أن :                     𝐻3𝑃𝑂4و    𝐻2𝑆𝑂4و    𝐻𝐶𝑙و نذكر على سـبيل المثال الحموض        
1 𝑚𝑜𝑙  𝐻𝐶𝑙  = 1 𝑒𝑞 . 𝐻𝐶𝑙       

𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4 1التفاعل (           ) حتى تمام   = 2 𝑒𝑞 . 𝐻2𝑆𝑂4 
𝑚𝑜𝑙 𝐻3𝑃𝑂4 1) حتى تمام التفاعل (             = 3 𝑒𝑞 . 𝐻3𝑃𝑂4 

,  𝐴𝑙(𝑂𝐻)3و من أجل األسس نذكر :       𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  , 𝑁𝑎𝑂𝐻    : حيث نجد 
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 1 𝑒𝑞 . 𝑁𝑎𝑂𝐻 

𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 1) حتى تمام التفاعل (             = 2 𝑒𝑞 . 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 
𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 1) حتى تمام التفاعل (              = 3 𝑒𝑞 . 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 

ــتند إلى أن عدد االلكترونات    –من أجل تفاعل ) أكســــدة   -ب إرجاع ( : فإن تعريف المكافئ يســ
)نذك ر  مادة ما يجب أن يســـــــــاوي عدد االلكترونات التي تكســـــــــبها المادة األخرى    التي تفقدها

)االختزال(  ،  وأن عمليـة االرجـاع  −𝒆  عمليـة األكســــــــــدة تترافق بفقـدان الكترونـات   :  أن
,تترافق بربح االلكترونات   𝒆− و على هذا   ألكســـــــدة واالرجاع عمليتان متالزمتان(، وأن ا

 نقول :  
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  عدد مكافئات المادة الم كسدة = عدد مكافئات المادة الم رجعة.......  ...  (10)
بأنه كمية المادة التي إما تربح    ف المكافىءعرّ اختزال( يُ -ومن أجل مادة تشـــــــترك بتفاعل)أكســـــــدة      

 من االلكترونات.  (  مول    1) أو تخسر
 اآلتية :  مول من المادة نذكر األمثلة 1ولتوضيح كيفية حساب عدد المكافئات في 

تفاعل اختزال بيرمنغنات البوتاسيوم المائية في وسط حامضي لىشاردة  المنغنيز :                    ( : 1مثال ) 
2P  ;      𝑂8

16      1 𝑆2     2 𝑆2 2𝑃4      
5 𝑒−   − −→  𝑀𝑛(𝑎𝑞)+2   +    4  𝐻2𝑂   +  8 𝐻(𝑎𝑞)+  +𝑀𝑛𝑂4(𝑎𝑞)

− 
 وتعني مائي أو محلول مائي.  (aqua) هو مختصر من كلمة  (aq) الرمز   

نالحظ هنا ان بيرمنغنات البوتاســــيوم هي عامل مؤكســــد وباعتبار أن التفاعل يتم في وســــط حامضــــي  
تُ ف البرمنغنــــات  أن شــــــــــــــــــاردة  الثنــــائي  نرى  المنغنيز  إلى  𝑀𝑛(𝑎𝑞)ختزل 

تربح     2+  مول من   5 وهي 
 االلكترونات :  

  𝑀𝑛(𝑎𝑞)
+7    +  5 𝑒−   →    𝑀𝑛(𝑎𝑞)

+2 

  5   eq. 𝐾𝑀𝑛𝑂4    =𝐾𝑀𝑛𝑂4   1  mol 
تـفاعـل اختزال بيرمنغـنات البوـتاســــــــــــــيوم المـائـية في وســــــــــــــط متعـادل أو قلـيل الـقاعـدـية، ـفإن    ( : 2مـثال) 

 التفاعل يكون وفق اآلتي : 
𝑀𝑛𝑂4

−  + 2  𝐻2𝑂 +  3  𝑒
−    →    𝑀𝑛𝑂2(𝑠) + 4  𝑂𝐻

− 

1 𝑚𝑜𝑙   𝐾𝑀𝑛𝑂4  = 3 𝑒𝑞 . 𝐾𝑀𝑛𝑂4 

 :    مول من االلكترونات    3 وهي تربح     𝑀𝑛𝑂2نالحظ هنا أن بيرمنغنات البوتاسيوم تختزل إلى أكسيد المنغنيز 

 𝑀𝑛(𝑎𝑞)+7   + 3 𝑒−   →    𝑀𝑛+4 
 ضا  أن : ونالحظ  أي 

  3   eq. 𝐾𝑀𝑛𝑂4    =𝐾𝑀𝑛𝑂4    1 mol 

      

  eq-wt.  :Equivalent weightحساب الوزن المكافئ   -2-8-2
و لحســاب قيمته من أجل مادة ما    مكافئ من المادة " 1" الوزن المكافئ ببسـاطة هو وزن          

 مكافئات في المول الواحد .  للمركب و عدد ال ( formula weight)يلزم معرفة وزن الصيغة  

↑ ↑ ↑  ↓ 
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مكـافئ لمـادة متـفاعـلة ـفإنـنا نكون ـقد حـددـنا العالـقة الكمـية التي  بقي أن ـنذكر أـنه بمعرفتـنا للوزن ال      
" الوزن المكافئ  ُتســـــتخدم في الحســـــابات المختلفة . و عندما ُنعبر عن الوزن المكافئ بالغرام فيدعى 

 .  ( gr – eq . wt)  الغرامي "
 احسب الوزن المكافئ الغرامي لحمض الكبريت بافتراض أنه يتعادل كليًا قي التفاعل ؟.  :  (1)مثال  

 نحسب أواًل وزن الصيغة ) الوزن الجزيئي ( لحمض الكبريت,  فنجد :   الحـــل : 
𝑀(𝐻2𝑆𝑂4) = 2 + 32 + 16 × 4 =  98   𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 

1  𝑚𝑜𝑙   𝐻2𝑆𝑂4 =  2   𝑒𝑞 . 𝐻2𝑆𝑂4 

1 𝑒𝑞 . 𝐻2𝑆𝑂4 =
1   𝑚𝑜𝑙   𝐻2𝑆𝑂4

2
=
98

2
= 49.0    gr H2SO4 

عندما يدخل في تفاعل   𝑁𝑎𝑂𝐻احسب الوزن المكافئ الغرامي لهيدروكسيد الصوديوم  :  (2)مثال 
 و يتعادل بالكامل .  

𝑀(𝑁𝑎𝑂𝐻) = 23 + 16 + 1 = 40        𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙  

1  𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 =  1  𝑒𝑞 . 𝑁𝑎𝑂𝐻 

1 𝑒𝑞 . 𝑁𝑎𝑂𝐻 =
40

1
=  40       gr 𝑁𝑎𝑂𝐻 

     𝑁𝑎2𝐶𝑟2𝑂7إرجاع ( ُيرجع الكروم في مركب   –في تفاعل ) أكسدة   :  (3)مثال  
 .   𝐶𝑟+3إلى              

 مول من هذا المركب ؟.   1كم مكافئًا يوجد في    أ(               
 سب الوزن المكافئ لهذا المركب ؟.  ب(  اح           

 الحــــل :  
و بمـا أنـه يوجـد ذرتـا كروم في المركـب فـإن كـل جزيئـة  (3+)إلى   (6+)يختزل الكروم من   -أ

3)ســوف تربح  × 2 =  6  𝑒−)    مول من هذا المركب ســوف يربح  1و هذا يعني أن كل
 مول من االلكترونات و لذلك نجد :     6

𝑀(𝑁𝑎2𝐶𝑟2𝑂7)             -ب = 23 × 2 + 52 × 2 + 16 × 7 =  262  𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 

𝑀(𝑁𝑎2𝐶𝑟2𝑂7) = 1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝐶𝑟2𝑂7 = 262.0     𝑔𝑟  𝑁𝑎2𝐶𝑟2𝑂7  
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1 𝑒𝑞 𝑁𝑎2𝐶𝑟2𝑂7 =
262.0

6
= 43.7     gr   𝑁𝑎2𝐶𝑟2𝑂7 

 ي :  تحضير محلول نظام   3-8-2- 
 التعبير عـــــــن التركيز و قد عرفناها كما يأتـــــــي : طريقة من طرق النظامية هي          

من   (N 1)نظامي  أي   1و يتم تحضير محــــــــــــــــــلول عدد المكافئات في ليتر من المحلول "   هي  "   
سـعة واحد   ( Volumetric flask )في بالون معايرة   هيدروكسـيد الصـوديوم مثاًل بإذابة وزن مكافئ منه

𝑀)غرام    40أن  أي    ليتر،  =  
40  𝑔𝑟

1
= 40 𝑔𝑟 )   في بالون معايرة  ســعة من ماءات الصــوديوم توضــع

مع  )حوالي النصـــــــف أو أكثر قلياُل(  كمية مناســـــــبة من الماء المقطر  ويمن ثم يضـــــــاف لها  ليتر واحد  
مـاء المقطر حتى العالمـة فنحصـــــــــــــــل  التحريـك و الخض حتى اـلذوـبان الـتام و من ثم نكمـل الحجم ـبال

 : نظامي. و نعبر عن هذا التعريف بالشكل   1 أي   (I N)على محلول  

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝑁) =
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 

1 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

ذابالمُ   عدد  مكافئات  
 حجم المحلول  بالليتر 

= (𝑁)  العيارية  ……………………… (11) 

𝑀  الوزن  الجزيئي 
  الوزن  المكافىء

=  (12)………………………   عدد  المكافئات 

 Titration Law  قانون المعايرة : -3
مكافئ ( من كل من المواد  المتفاعلة    إلىبينا ســــابقًا أن التفاعالت إنما تتم بنســــبة ) مكافئ            

 ستخدم القانون اآلتي في المعايرة و هو :  و على هذ األساس يتم التعادل ) أو التفاعل ( و لذلك يُ 
𝑁1  .  𝑉1  =  𝑁2  .   𝑉2……………… . . (13 ) 

 𝑁1    نظامية المحلول األول =     ,𝑁2   نظامية المحلول الثاني = 

 𝑉1  ,        حجم المحلول األول =𝑉2   حجم المحلول الثاني = 

   صنبور    ولها   (Burette) تستخدم في المعايرة التي     ى السحاحةنر    تالي ال   في الشكل ال : ـــ مث
الموجود   (Conical flask)   للدورق المخروطي  تضاف   التي المادة    بكمية التحكم   يمكننا من
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  حمض الكبريت    تمت معايرة   تثبيت .  بواسطة ملقط أسفلها وهي )أي السحاحة( مثبتة على حامل 
وفق    ماءات الصوديوم )معلوم العيارية(. وتمت التجربة مع  محلول من ة( مجهول العيارية )النظامي

 اآلتي :

في الدورق المخروطي  (N = 0.5)   من ماءات الصوديوم ذات العيارية (ml  60)تم وضع  (1
( فأصبح لون  2و 1)رقم    نقاط من محلول كاشف هو الفينول فتالئين   ( وأضيف لها عدة2رقم) 

 (. a 3لدورق ا  )كما في المحلول وردياً 

 مل من حمض الكبريت مجهول العيارية. 50تم ملء السحاحة بحوالي  (2

الدورق المخروطي ونستمر    السحاحة نقوم بإضافة حمض الكبريت تدريجيًا إلى بواسطة صنبور   (3
بدء زوال اللون الوردي ونتابع بإضافة نقطة فنقطة    باإلضافة مع تحريك الدورق حتى نالحظ

 3الدورق رقم -)كما في الشكل  ال لون له ردي تمامًا ويصبح المحلول الو  حتى اختفاء اللون  
b.) 

 ن الحمض  ـــــــوقد استهلك م،  عد هذه الحالة هي نقطة تعادل الحمض مع ماءات الصوديوم  وتُ    
(30 ml)  ،اآلتي  التفاعل يحدثو  حسب قراءة السحاحة : 

(l)O2+ 2 H 4SO2==> Na 4(aq)SO2+ H (aq)2 NaOH 

 :المطلوب  
 حمض الكبريت ؟. لحساب عيارية )نظامية( محلو  -1
 .(g/L) حساب تركيز حمض الكبريت بواحدة  -2
   ل : ـــالح

العيارية وعلى حمض الكبريت مجهول   بتطبيق قانون المعايرة على ماءات الصوديوم معروفة (1
 العيارية نجد :

𝑁1  .     𝑉1  =    𝑁2  .   𝑉2  
(60 mL) . (0.5) = (30 mL) . N2  

   أي واحد مكافىء في ليتر من المحلول .  (𝑁2 = 1.0) نجد أنها تساوي  :    𝑁2وبحساب          
 وهو المطلوب األول.        

حمض الكبريت  ثنائي  ر أن  لحساب تركيز الحمض نعود لتعريف الوزن المكافىء، وباعتبا (2
 لذلك يكون : عند تشردة بروتونين،  حرر أي أنه يُ الوظيفة 

M = 2 + 32 + 4 x 16 = 98 g/mol 

eq.-wt = 1 𝑚𝑜𝑙  𝐻2𝑆𝑂4 
2 𝑚𝑜𝑙 

   = 98   𝑔

2
  = 49   𝑔/𝐿  )التركيز( 
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 سابعالفصل ال
 تغير الطاقة في التفاعالت الكيميائية 

 ) الكيمياء الحرارية ( 
Energy change in chemical reaction (Thermochemistry ) 

 
   Energy sources and unitsمصادر الطاقة وواحدات قياسها :   -1

ترتبط جسيمات المادة  ) جزيئات أو ذرات أو شوارد ( بقوى  تجاذب  و تدافع و بالتالي فهي          
تمتلك طاقة كافية في مادتها ) طاقة كيميائية ( وتختلف من مادة ألخرى و يحدث التفاعل الكيميائي  

حرارة تنتشر ) ُتطرد  بإعادة ترتيب جسيمات المادة , و لذلك فإن بعضًا من طاقتها الكامنة يتحول إلى
( من الجملة إلى الوسط المحيط , و مثل هذه التفاعالت ندعوها بالتفاعالت الناشرة ) الطاردة ( للحرارة  

(Exothermic)   وسيط المحيط فتدعى  و في تفاعالت أخرى تمتص ُجسيمات المادة الحرارة من ال
ة جزءًا من الطاقة الكامنة للنواتج .  و تصبح هذه الطاق  (Endothermic)التفاعالت الماصة للحرارة  

وهو يعتمد على تعريف    ( J )و رمزه     (joul)هي الجول    SIإن واحدة الطاقة في الجملة الدولي  
 اآلتية :   EKالطاقة الحركية 

𝐾𝐸  =
1

2
 𝑚 𝑉2   ……………………… . . (1) 

حرك بســــــــرعة  و يت ( Kg 2)فالجول هو: واحدة قياس كمية الطاقة الحركية التي يملكها جســــــــم كتلته  
 .   (m/s 1)مقدارها  

1  J =
1

2
 (2 𝐾𝑔)(1 𝑚/ 𝑠)2   =   1  𝐾𝑔𝑚2/𝑠2     

 
ترتبط مع    و   calو رمزها   (calorie)و تستخدم واحدة طاقة أخرى شائعة هي الُسعرة أو الحريرة 

 .   (cal = 4.184  J 1)الجول بالعالقة : 
والمشــــتقات النفطية تؤمن لنا    الالزمة الســــتمرار الحياةالطاقة لنا  لف أنواعها تقدم تاألغذية بمخ  مثال : 

  تنوعةآليات م  -سفن  –طائرات   –الطاقة الالزمة للتدفئة ولتشغيل اآلالت واآلليات المتنوعة )سيارات  
 .  ..الخ( .... . 
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 Thermochemistryالكيمياء الحرارية :  -2
من تغير درجة الحرارة عندما    تفاعل مامن    qكمية الحرارة المنشــرة أو الممتصــة  يمكن حســاب        

ذو ســـــعة حرارية   (System) تخضـــــع كمية محددة من المادة إلى تفاعل كيميائي في جملة أو نظام  
 تعديل....الخ(.   –معلومة )احتراق  
 لضرورية :  بعض المفاهيم ا

  على كتلــة ( N 1) الجول هو واحــدة الطــاقــة النــاجمــة عن تــأثير قوة مقــدارهــا نيوتن واحــد     -أ
 . (m 1) ( لمسافة متر واحد ا)تدفعه  هاعندما تحرك  (Kg 1 ) مقدارها  

شـــــــــائعة هي  ، وتســـــــــتخدم حاليًا واحدات طاقة   ( J 1 ) تقاس كمية الطاقة بواحدة الجول      -ب
 :   ضروريةعالقات التحويل البعض  يأتي    ( وفيما( Cal الكالوري  

1  cal  =   4.184    J                  
1    J   =   9.48 × 10−4        𝐵𝑡𝑢     
           =    2.7778 × 10−7  𝑘𝑤ـــ ℎ 
         =    2.390 × 10−4  𝑘. 𝑐𝑎𝑙 

 

 

 C  : Heat capacity السعة الحرارية  -3
   من   كمية   الالزمة لتغير درجة حرارة   الجول( أو  عرات الحرارية ) ســــــــــــــُ الهي عدد  بشــــــــــــــكل عام  

   .   𝑡∆بمقدار ( m ) المادة  
C = (∆𝑞/𝑚)  .  ∆t 

 ( =∆𝑡   درجة الحرارة تغير(    ،  ( = q  كمية الحرارة(  ( ، = m  كتلة المادة ) 
 ف  السعة الحرارية :عــــــــــر  ن   -

 ت ) أو الجوالت ( الالزمة لتغيير درجة   هي عدد الُسعرا    : السعة الحرارية -
               حرارة  كمية من المادة درجة مئوية واحدة .                                                                                                                        

  Specific Heat capacityالسعة الحرارية النوعية :  -
 هي السعة الحرارية  منسوبة إلى غرام  واحد من المادة.                               

 Molar Heat capacity  السعة الحرارية المولية : -
 منسوبة إلى مول واحد  من المادة.   يةهي السعة الحرار                                
 اصتان حراريتان تملكهما كل المواد. خالسعة الحرارية :   الحرارة النوعية وإن       
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 المــــــاء ذو سعة  حرارية  كبيرة , و هذا ما يؤهله ألن يكـــــــــــــــون  وسيلة  ممتــــازة     مثـــــــال : 
 لنقل الحرارة في أجهزة التدفئة المركزية وغيرها.    و رخيصة          

 

 قانون حفظ الطاقة :  -4
فناؤها، ولكن يمكن نقلها أو تحويلها  ا)استحداثها( أو    ثابتة وال يمكن خلقهاإن طاقة الكون            

)النظام( يجب أن تطابق بالقيمة  الجملة من شكل إلى آخر وهذا يعني أن كمية الطاقة التي تخرج من 
 .(Surrounding) إلى كمية الطاقة التي  تدخل  محيط هذه الجملة  

 
 تصنيف التفاعالت الكيميائية : -5

 صنفين هما )أنظر الشكل(: ف التفاعالت الكيميائية في  صنّ تُ     

   Exothermic Reactions تفاعالت ناشرة للحرارة :   (1
 Endothermic reactions تفاعالت ماصة للحرارة :  (2

بين صفات التفاعالت الناشرة للحرارة والتفاعالت الماّصة للحرارة وتأثيرها في الوسط   فيما يلي  مقارنة 
 ملة )المنظومة(.المحيط بالج

 

 
 

 

 بين الّتفاعالت الناشرة للحرارة والتفاعالت الماصة للحرارة وعالقتها بالوسط المحيط. ولنقارن عمل يا  
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 تفاعل ناشر للحرارة
 

 

 
 
 
 
 

 تفاعل ماص للحرارة
 
 

التفاعالت   - بتصادم  الكيميائية  تتم 
جزيئات المواد المتفاعلة والتحامها  

الب بعضها  يتشكل    عض مع  حيث 
منشط   معقد  البدء           (AB)*في 

الحالة    ويلزم هذه  إلى  للوصول 
الطاقة  كمية   طاقة    ندعوها   من 

، 𝐸𝑎  (Activation Energy)التنشيط 
المنشط   المعقد  يتفكك  ذلك  وبعد 

 وفق التفاعل:   إلى النواتج 
𝐴 +   𝐵   →   (𝐴𝐵)∗     →     𝐶 

 

 

 مخطط الطاقة لتفاعل ناشر للحرارة وآخر ماص للحرارة.ة بين وفي الشكل اآلتي مقارن
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  وهي ترتبط بمقدار التغير في درجة الحراري  المسعربواسطة :  q  تقاس كمية الحرارة -أ
خضع لها  ت القيمة بحسب الشروط التي  وبحسب كمية المادة، وتختلف هذه بداخله الحرارة 
كمية  طابق فت الثابت الضغط خضع لشرط ملة تجال ت )شروط إجراء التجربة( فإذا كانالجملة 

    طابق فت ثبات الحجملشرط  الجملة تخضع كانت  ،  أما إذا 𝑯∆االنتالبية    𝒒𝒑 رة الحرا
 كما يأتي :    𝐸∆   الطاقة الداخليةتغير ، وهي تعبر عن  𝒒𝒗    كمية الحرارة

   ∆𝐻 ≡  𝑞𝑝                 . . . . . . . . . . . . . . . .  (1)     ،∆𝐸 ≡  𝑞𝑣 
 

: المسعرية(      المسعر  عن وهو  ويدعى)القنبلة  معزول 
معدنية أسطوانة  وبداخلة  المحيط،  ستيل( الوسط    )ستانلس 

حيث  وهي محكمة االغالق صغيرة تدعى القنبلة المسعرية 
البالتين  في بوتقة من    من المادةموزونة  توضع داخلها كمية  

مأل  بداخل القنبلة وتُ    مع فتيل إشعال)لتأمين احتراق المادة(
وتوضع    بإحكامألكسجين وتغلق  ابكمية كافية بل زائدة من  

يقوم  سعر ويوجد خالط  ماء الذي يمأل المّ البكاملها داخل  
لتأمين التجانس الحراري مع ميزان حرارة ودارة  بتحريك الماء  

  إشعال الفتيل )في الخارج(.
 

تقدمه للوسط المحيط  ا ـــــــــل مـــــ و ك  موجبا  لة الجم تتلقاهنعد كل ما  "  مصطلح اإلشارة :  -ب
𝐻∆)و بناء على ذلك تكون  سالبا  "  < تكون و  التفاعالت الناشرة للحرارةأي سالبة في  (0

(∆𝐻 >  . التفاعالت الماصة للحرارةأي موجبة في  (0
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تلقت الجملة عماًل من  للوسط المحيط فإن العمل يكون سالبًا وإذا    Wإذا قدمت الجملة عماًل مقداره   
 .  qموجبًا ، و نفس المصطلح بالنسبة إلى   Wالوسط المحيط يكون 

 

  :  State functionتابع الحالة  -6
ــلكـه الجملـة عنـد االنتقـال من حـاـلة           هو ـتابع ترمودينـاميكي ال تتعلق قيمتـه ـبالطريق اـلذي تســــــــــــ

, 𝐹∆هـا :  ابـتدائـية ) أولى ( إلى حـاـلة نهـائـية ) ـثانـية ( و ـنذكر من ∆𝐺 , ∆𝑆 , ∆𝐸 , ∆𝐻    و ال تعـد  .
w , q     . و بما أن التوابع   توابع حالة ألن قيمتاهما تتعلق بالطريق الذي تسلكه الجملة في تحول ما

ــابقة تمثل تغيرات ، فإنه ليس مهمًا قياس أو معرفة  ِقيُمها المطلقة   ــاًل   الســــــ ــها أصــــــ و ال يمكن قياســــــ
 لغرض .  لكن قياس تغيراتها يفي باو 

 

 مثال لتوضيح مفهوم تابع الحالة : 
 كيس من االسمنت من مستوى األرض إلى الطابق السادس في بناء قيد االنشاء، ويمكن تنفيذ ذلك بطريقين :  يراد رفع
حتى الطابق الســــــــادس وهو يبذل عماًل )جهدًا أو المصــــــــطبة تلو األخرى أن يحمل عامل ما الكيس على كتفه ويصــــــــعد به الدرج   (1

 المتبع(.قة إلنجاز هذا األمر تتناسب مع الطريق طا
أن يتم رفع كيس االســــمنت مباشــــرة من مســــتوى األرض إلى الطابق الســــادس بواســــطة رافعة شــــاقولية دون المرور عبر مصــــاطب   (2

 الدرج.
الطاقة المبذولة يتعلق بالطريق الذي  هنا نالحظ أن الطريقين مختلفان وأن قيمة الطاقة المبذولة تختلف في الحالتين، ففي الحالة األولى مقدار  

كه العامل وهو أطول ، وفي الحالة الثانية مقدار الطاقة المبذولة يتعلق بطريق آخر أقصـــــــــــــر وهو ال يتعلق بالطريق المتبع )وإنما يتعلق لســـــــــــــ 
ــاب قيمتها االب  بالحالتين االبتدائية والنهائية( ولذلك فهو تابع حالة ــاب الفرق )في توابع الحالة ليس المهم حســــــــــــ تدائية والنهائية بل يكفي حســــــــــــ

 ينهما( .ب
 

  Thermo-chemical equationsالمعادالت الترموكيميائي ة :  -7
هي نفس المعادلة الكيميائية المعتادة و لكن يضاف لها بعض الرموز التي تدل على الحالة           

ه الحالة تلعب دورًا مهمًا في  الفيزيائية التي يكون عندها العنصر أو المركب في التفاعل ، ألن هذ
التي ينشرها ويقدمها للوسط المحيط أو   للتفاعل  الحرارّية  الكمّيات  ,  تحديد قيم    مثال  : يمتصها منه 

أو + ( ليبين ما إذا كان األثر    -يوضع األثر الحراري للتفاعل على يمين المعادلة مع تدوين اإلشارة )  
, المحك  منتشرًا أم ممتصًا  = ℓ)لول بالحالة السائلة  ما يشار إلى   𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑)      أو محلول مائي ،

(aq = aqua)   أو بالحالة الصلبة(s= Solid)   )أو بالحالة الغازية )بخار ،(g= gas)   و يشار ،
 للحالة الفيزيائية بشكل دليل عند أسفل و يمين رمز العنصر أو المركب.
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 مثــــــــال : 
𝐶(𝑠) + 𝑂2(𝑔) = 𝐶𝑂2(𝑔)                          − 393.52   𝐾𝐽 

𝑁2(𝑔) +  2𝑂2(𝑔) = 2𝑁𝑂2                          + 66.40   𝐾𝐽 

ـــــو المعادلة الترموديناميكية مثلها مثل المعادلة الجبرية فهي تخضع لكل العملّيات الجبرّية المعروف ة  ـــــــــــــ
ــمتهما على نفس ا ــها البعض أو طرحها ( كما  ) ضـــــرب طرفيها بعدد أو قســـ لعدد و جمعها إلى بعضـــ

( و هنا تتقلب المعادلة فتصبح المتفاعالت نواتج و النواتج متفاعالت    1-يمكن ضرب طرفيها بـــــــــ ) و 
ــى هنا أن حرارة   ــع لنفس العملّيات   𝐻∆  التفاعل أو االنتالبية) أي تنعكس المعادلة ( و ال ننســ تخضــ

   ( 2 )يجب ضرب قيمة االنتالبية بــــــ  (2)ضرب طرفي المعادلة بالعدد   الجبرّية المذكورة سابقًا , فعند
 , و هكذا ........   كذلك

  Standard Heat of reactionحرارة التفاعل القياسية :  -8
تتعلق قيمة حرارة التفاعل القياســية بالضــغط و درجة الحرارة , و لكي نقارن حرارات الّتفاعالت           

( , و قد   standardري قياسـها عند شـروط متطابقة ) قياسـّية أو مرجعّية  مع بعضـها كان من الضـرو 
 اعتمدت الشروط القياسية كما يأتي :  

𝑃 = 1 𝑎𝑡𝑚     ;   𝑡 = 25℃ (298  𝐾 ) 
و تنسب    ( °H∆ )الذي يوضع أعلى و يمين تابع الحالة    ( o )و ندل على الحالة القياسية بالرمز  

 , كما ندل بحرف  صغير أسفل  ن المادة دائما  مول  م    1الحالة القياسية  إلى 
أي     ( °H𝑐∆ )للداللة على مصدر الحرارة ) الطاقة ( فنقول إنتالبّية االحتراق القياسّية   و يمين التابع

 حرارة  التفاعل القياسية  عند  ضغط  ثابت الناتجة  عن عملية  إحتراق 
 ( c= combustion ) ّون أي عنصر أو مركب  و تلك الناتجة عن عملية تك( ∆H𝑓° )  

 f=Formation )  و هكذا. نذّكر بأهم هذه التوابع المتداولة وهي تقاس بواحدة )( KJ/ mol ) : 
= ∆H𝑐°   القياسية المولية    االحتراقإنتالبية(c = combustion). 
= ∆H𝑓°   إنتالبية التكوين القياسية المولية(f = formation) . 
= ∆H𝑟°  . إنتالبية التفاعل القياسية( r = reaction ) 
= ∆H𝑣𝑎𝑝°  . إنتالبية التبخر القياسية المولية( vap = vaporization ) 
= ∆H𝑠𝑢𝑏°   إنتالبية التصعيد القياسية المولية(sub = sublimation ) 
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  Hess law (1840)قانون هيس :    -9
لمرافقة لتفاعل ما هي نفسـها سـواء تم التفاعل بطريق مباشـر  كمية الحرارة اينص على أن "          

تابع حالة , و نســتفيد من   𝐻∆و هذا يتوافق مع كون     أو بطريق غير مباشــر و عبر عدة خطوات "
 قانون هيس في :  

 قياس انتالبية تفاعل ما بحساب بسيط دون الحاجة إلجراء تجربة في المختبر .   (1
 قياسها مخبريًا ) مثل انتالبية تكوين أول أكسيد الكربون (   قياس إنتالبية تفاعل ال يمكن (2

 و كنتيجة لقانون هيس يمكن قياس توابع الحالة ألي تفاعل بعالقة بسيطة :  
 كربون لتشكيل أول أكسيد الكربون من المعادالت اآلتية : احسب انتالبية احتراق ال  مثال : 

𝑂2(𝑔)    →    𝐶𝑂2(𝑔)                     ∆𝐻𝑐𝑜  =  (− 𝟑𝟗𝟑. 𝟓   𝐊𝐉)        +𝑪(𝒔) 

𝐶𝑂(𝑔) +   1
2

  𝑂2(𝑔) →     𝐶𝑂2(𝑔)                ∆𝐻𝑐𝑜  =  (− 𝟐𝟖𝟑. 𝟎   𝑲𝑱) 
( ، ومن ثم نقوم بجمع المعادلتين)إن ضرب  1 -نقوم بضرب المعادلة الثانية بالعدد )  ل :ــــ الح

  ةشار إوالنواتج متفاعالت، وال ننسى تغيير  تجيعني أن تصبح المتفاعالت نوا 1-المعادلة ب 
 نجد :فاالنتالبية(، 

 

(- 393.5   KJ)   =∆𝐻𝑐
𝑜 →                 𝐶𝑂2(𝑔)   𝑂2(𝑔)       +𝑪(𝒔) 

(+ 283.0   KJ)   =∆𝐻𝑐
𝑜 +  1

2
   𝑂2(𝑔)    𝐶𝑂2(𝑔)                →      𝐶𝑂(𝑔) 

(- 110.5   KJ)   =∆𝐻𝑐
𝑜   

1

2
  𝑂2(𝑔) →       𝐶𝑂(𝑔) + 𝑪(𝒔)     

 

 : وهي تساوي  𝐶𝑂(𝑔) ستطعنا أن نحسب انتالبية احتراق أول أكسيد الكربون ا : إذاً     

   (- 110.5   KJ)   =∆𝐻𝑐
𝑜 . 

 

 بمعرفة انتالبيات التكوين القياسي ة :  °H𝑟∆تفاعل حساب انتالبية ال -9-1
 ليكن التفاعل اآلتي :          

𝑣1 𝐴  + 𝑣2 𝐵   =   𝑣3 𝐶   +   𝑣4 𝐷  
∆H𝑟° =  ∑𝑣𝑖  ∆H𝑓°(𝑝𝑟𝑜𝑑. ) − ∑𝑣𝑖 ∆H𝑓°(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡. ) …… . (2) 

, 𝑣1حيث   𝑣2 , 𝑣3 , 𝑣4    . هي أمثال الموازنة المادية في المعادلة الكيمائّية الموزونة 
 و بنفس الطريقة نحسب باقي التوابع المعروفة .  
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 حساب انتالبية تكوين إحدى مواد التفاعل بمعرفة انتالبية التفاعل :  -9-2
   حيث يكون أحد عناصرها مجهواًل ) مجهول واحد (  (2)نستخدم العالقة السابقة          
 و يمكن حسابه بسهولة .        

 
 انتالبي ات التكوين :  بمعرفةحساب حرارة احترق مادة ما  -9-3

تنتج حرارة االحتراق عن حرق المركب باألكســــــــجين و هو تفاعل كيميائي , لذلك تتطابق هنا          
°H𝑟∆)قيمة   = ∆H𝑐°)    ــب ــابقة     °H𝑐∆و لذلك نحســــــ ــتخدام المعادلة الســــــ و من معرفة   (2)باســــــ

انتالبيات التكوين للمواد المشــــــــــــــاركة في التفاعل )والتي نحصــــــــــــــل عليها من الجداول المنشــــــــــــــورة في  
 المكتبات( ونماذج منها يمكن االطالع عليها في آخر هذا الكتاب. 

 

 مثال تطبيقي : 

ين يتكون غاز  بزيادة من األكســـــج𝑙(𝐶6𝐻14 ) من الهكســـــان العادي الســـــائل (g 172) لدى احتراق  
 8326) وتنطلق كمية من الحرارة مقدارها  𝐻2𝑂(𝑙)   والماء الســـائل𝐶𝑂2(𝑔) ثنائي أكســـيد الكربون  

KJ)   : عند الشروط القياسية. والمطلوب 
 . ؟ كتب معادلة التفاعل الموزونةا -1
  𝐶6𝐻14)ℓ ) ∆𝐻𝑓𝑜احسب االنتالبية القياسية لتكوين الهكسان العادي السائل   -2

 :   )نحصل على هذه القيم من الجداول المنشورة(إذا علمت أن     
 

- 393.5 KJ= (𝐶𝑂2(𝑔) ) ∆𝐻𝑓𝑜     ;    -285.83 KJ=  (𝐻2𝑂(ℓ)) ∆𝐻𝑓𝑜     
   ل : ـــــــ الح

 نكتب معادلة االحتراق ونقوم بموازنتها :           
       ∆𝐻𝑐𝑜  = ?      7  𝐻2𝑂(ℓ)   +𝐶𝑂2(𝑔)    =  6     +  19

2
   𝑂2(𝑔) 𝐶6𝐻14(ℓ) 

وليســـــــــــت من   (g 172) يجب أن ننتبه هنا إلى أن كمية الحرارة المنطلقة عن التفاعل هي من أجل  
 ولذلك يجب حساب هذه الكمية من أجل مول واحد من الهكسان ، وفق اآلتي : أجل مول واحد،  

𝑛 =  
𝑚

𝑀
 = 172  

86    =   2    𝑚ol 
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𝟐  𝒎𝒐𝒍   𝑪𝟔𝑯𝟏𝟒(ℓ)   - - - -→     −  𝟖𝟑𝟐𝟔   𝑲𝑱   
 𝟏  𝒎𝒐𝒍   𝑪𝟔𝑯𝟏𝟒(ℓ)    - - - -→             𝒙             𝑲𝑱   

𝑥 =   
− 8326 

2
   =   −   4163         KJ 

∆𝐻𝑐
𝑜 = [(∆𝐻𝑓𝑜(𝐶𝑂2) (𝑔) + 7  ∆𝐻𝑓

𝑜  (𝐻2𝑂)(𝑙)) ]𝑝𝑟𝑜𝑑. - [(∆𝐻𝑓𝑜 (𝑪𝟔𝐻14)(𝑙) + 
19

2
 ∆𝐻𝑓

𝑜(𝑂2)(𝑔) ) ]𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡.   
∆𝐻𝑓

𝑜 (𝑪𝟔𝐻14)(ℓ) =  - 198.81       KJ/mol 
 - 4163 = [6 x (−393.5) + 7 x (−285.83)]𝑝𝑟𝑜𝑑.  - [∆𝐻𝑓𝑜 (𝑪𝟔𝐻14)(𝑙) + 0 ]𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡.   
4163  = [- 2361 – 2000] - ∆𝐻𝑓𝑜 (𝑪𝟔𝐻14)(ℓ)  
                 ∆𝐻𝑓

𝑜 (𝑪𝟔𝐻14)(𝑙) =  - 198.00        KJ/mol 
 
    : 𝐇𝒇°  Standard enthalpy of formation∆انتالبية التكوين القياسي ة -9-4

مول من المركب بدءًا من عناصره األولّية المكّونة    1هي تغيير االنتالبية الموافق لتفاعل تكوين         
له في حالتها القياسية , و بما أن انتالبية تكوين العناصر ال يمكن قياسها فقد اصطلح على أن ٌتعد  

اس , تمامًا كما اعتمدنا سوية سطح البحر مبدًأ لقياس االرتفاعات ( , إذًا   مساوية للصفر ) مبدًأ للقي 
 ين العناصر تساوي الصفر " " إنتالبية تكو إن 

, 𝑪(𝒔)       : ونذكر من العناصر     Al ,     𝐶𝑙2  ,      𝑁2  ,     𝑂2  ,       𝐻2   ,    𝑁𝑎  
ير من العناصر يمكن الحصول عليها من المراجع المتوفرة في مكتبة  ر أن انتالبيات التكوين للكثذكّ نُ 

 نهاية كتاب المقرر، أو أي مصدر آخر.الجامعة أو من الجداول الموجودة في 
 

ة    -9-5 .𝑯𝐝𝐢𝐬𝐬∆إنتــالبيــة  تفكــك الرابطــة القيــاســـــــــيــ 
°    :Bond dissociation energy           

اط بين الذرات , ولكي نفكك  ) أو نفصـــم( رابطة يتوجب تقديم  تختلف طاقة الروابط بحســـب قوة االرتب
و كلمـا كـاـنت طـاـقة الرابطـة كبيرة َدل  ذـلك   طـاـقة  تفـكك الرابطـةكمـية محـددة من الطـاـقة تســــــــــــــاوي إلى  

 على مدى قوة الرابطة . 
مول من مركـب غـازي في الحـالـة    1طـاقـة تفكـك الرابطـة : هي كميـة الطـاقـة المقـدمـة إلى    و ن عر ف : 

القياســـــــية ليتحول إلى ذرتين في الحالة الغازية القياســـــــّية , و حيث أنه يتكون من ذرتين فنســـــــتنتج أن  
𝐻fa∆انتالبية تكوين الذرة الواحدة 

 هي :    °
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  ∆𝐻fa
° =

1

2
 ∆𝐻diss

°  
 

)فتكون مساوية إلى  أما إذا نتج ثالث ذرات 
1

3
( تفكك  و هكذا ..... و نحسب طاقة ) إنتالبّية  (

 :   ( 2 )كما يلي و باستخدام العالقة  ( A – B )رابطة في مركب مثل 
 

  𝐴𝐵(𝑔)   → 𝐴(𝑔) + 𝐵(𝑔)                  ∆𝐻diss°     

 ∆𝐻diss
° =  [∆𝐻𝑓

°(𝐴)𝑔 + ∆𝐻𝑓
°(𝐵)𝑔] − [∆𝐻𝑓

°(𝐵𝐴)𝑔]  
 

رة في جداول ترموديناميكية و يمكن العودة إليها في أي كتاب  و إن قيم طاقات تفكك الروابط منشو 
 كيمياء ) نظر مراجع الكتاب ( .  

 

.𝑯𝐝𝐢𝐬𝐬,𝐚𝐯𝐠∆حساب متوسط طاقة تفكك الرابطة   -9-6
° :Average Bond Energy   

ولى ال فـإن طـاقـة تفكـك الرابطـة األ  (𝐶𝐻4)عنـدمـا يحوي المركـب أكثر من رابطـة واحـدة              
تســـــــاوي طاقة تفكك الرابطة الثانية و ال تســـــــاوي طاقة تفكك الرابطة الثالثة أو الرابعة و ذلك ألنه بعد  
تفكك الرابطة األولى تتغير قوى االرتباط و نفس الشـــــــــــيء يحصـــــــــــل بعد تفكك الرابطة الثانية و هكذا  

𝑯𝐝𝐢𝐬𝐬,𝐚𝐯𝐠∆رابطة....... . و لذلك يفضـــــــل حســـــــاب متوســـــــط طاقة ال
لتي تســــاوي مجموع طاقات ا  °

 تفكك الروابط مقسومة على عددها .  

 طاقة ) انتالبي ة ( تكوين الجذر :  -9-7
  (�̇�𝐻3 2)عند تفكك رابطة بين جذري الميتل في مركب اإليتان يتكون جذران          
 ة طاقة تفكك الرابط و يمكن كما سبق حساب طاقة تكوين هذا الجذر إذا عرفنا        

  (𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻3)   .و طاقات تكوين باقي مكونات التفاعل 

.𝑯𝒊𝒐𝒏∆إنتالبية التشرد  -9-8
°   :Enthalpies of Ionization   

على مدى قربه أو بعده عنها و    تقيس انتالبية التشـــــــــرد قوة ارتباط االلكترون بالنواة فهي  تدل        
تقديمها إلى ذرة غازية معتدلة لنزع الكترون واحد منها و تكوين  : " هي كمية الطاقة التي يجب   ت عر ف
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شاردة موجبة غازية عند الشروط القياسية " و تقاس هذه الكمية الصغيرة من الطاقة بواحدة االلكترون  
 .   (ev/ atom )فولط لكل ذرة  

𝑁𝑎 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 ( طاقة )  → 𝑁𝑎+ + 𝑒−                  ∆𝐻𝑖𝑜𝑛°  
 

   𝑯𝒆𝒂  :Enthalpy of electron affinity∆االلكترونية    االلفةانتالبية  -9-9

و عند إضافة الكترون    تتحرر طاقة عادًة عندما يضاف الكترون إلى ذرة معتدلة و معزولة ,        
ها : " الطاقة  االلكترونية بأن  االلفةثان  إلى الذرة فإن كمية الطاقة تختلف طبعًا ,  و ُنعّرف انتالبية  

 معتدلة  (x)المتحررة عند ضم الكترون واحد إلى ذرة غازية 
 و تكوين شاردة سالبة أي :  

( 𝑥 + 𝑒−    →     𝑥−                     − ∆𝐻𝑒𝑎
° ) 
االلكترونية بعكس التفاعل الســابق كما    االلفةلذلك  نلجأ لقياس انتالبية  ،  و لكن يصــعب تنفيذه عمليًا  

 : يأتي  
(   𝑥−  →    𝑥 + 𝑒−                        ∆𝐻𝑒𝑎

° ) 
  االلفةلى قيمة  ( فنحصـــــل ع 1-إن قيمة االنتالبية المقاســـــة من هذا التفاعل يتم ضـــــربها بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )  

 االلكترونية , و مثل هذه القيمة نجدها منشورة في المراجع .  
𝐻𝑖𝑜𝑛∆  تشرد: ال تساوي انتالبية ال  مالحظة

𝐻𝑒𝑎∆االلكترونية   االلفةقيمة انتالبية   °
° 

 

 Chemical Thermodynamics الترموديناميك الكيميائي : -10
 نوجز فيما يلي أهم القوانين الترموديناميكة األساسّية.          
   القانون األول في الترموديناميك : - 1- 10

 و ينطلق من قانون حفظ الطاقة :      
∆𝐸 = 𝑞 + 𝑤………………… . . (3) 

= ∆𝐸                  . تغير الطاقة الداخلية للجملة 
𝑞                 الحرارة ) الداخلة أو الخارجة ( .    =  كمية 
= 𝑤                . العمل 
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 هما دومًا لهما إشارتين متعاكستين .   w  ,qب ( و تذّكر أن   - 5 تذّكر مصطلح اإلشارة ) فقرة
  

 : 𝐄(𝐐𝐕)∆و  𝐇(𝐐𝐏)∆العالقة بين   - 2- 10
∆𝐻 =  ∆𝐸 + ∆𝑛𝑔𝑎𝑠 . 𝑅𝑇 ………… . . (4) 

∆𝑛𝑔𝑎𝑠 =  ∑𝑛 (𝑝𝑟𝑜𝑑. ) −∑𝑛 (𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡. )…………… . (5) 

∆𝑛𝑔𝑎𝑠              فقط  المشاركة في التفاعل .   الغازيةتمثل تغير عدد موالت المواد 

  S     :  Entropyاالنتروبي  – 3- 10
) تابع حالــــــة ( يرتبط  بدرجة الترتيــــــب أو  الفوضى ) العشوائّية    ميــــكيهي تابع  ترمودينا            

) انتظاما (   أكثر ترتيبا  و تنخفض كلما كانت الجملة   بازدياد العشوائي ة( في الجملة ، و تزداد قيمتها  
𝑆∆ )في بنيتهـا و تكون  قيمتهـا  موجبـة في التحوالت التلقـائيّـة أي   > ــكـال  . ونالحظ في  (0 األشــــــــــــ

اآلتية أن المركب أو العنصر ذو البنية األكثر انتظامًا تكون انتروبيته قليلة وذو البنية األكثر عشوائّية  
ــلبة،   ــائل له انتروبية أعلى من الحالة الصـــ )أقل انتظامًا( تكون انتروبيته أكبر.  ونالحظ كذلك أن الســـ

ــلبة و ــائلة، كما أن انتروبية المحلول  للمادة    وأن انتروبية البخار تكون أعلى مما هي للمادة الصـــــــ الســـــــ
ذاب تزيـد من قيمـة   ذيـب النقي، وأن زيـادة تركيز المـُ )مـذيـب مع مـذاب( تكون أعلى ممـا هي عليـه للمـُ

 االنتروبية للمحلول)انظر األشكال التوضيحية(. 
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وهكذا تنمو    تتم عملية التمثيل اليخضـــــــــــــوري بتأثير أشـــــــــــــعة الشـــــــــــــمس فتنمو النباتات وتتكاثر  مثال : 
ــور   ــوي للنفط فإن هذه الغابات وعبر العصـــ ــأ العضـــ ــكل الغابات، ووفق نظرية المنشـــ المزروعات وتتشـــ
الجيولوجّية تندثر تحت األرض فتتعرض للحرارة والضــــــــــــغط العاليين الذين يحوالن المواد الســــــــــــيللوزية  

غابات( والنفط حاالت ُمكثفة  األشــجار( إلى مواد هيدروكربونية متنوعة جدًا)النفط(، وُتعد األشــجار )ال) 
 للمادة أي أن لهما انتروبية منخفضة بالقياس مع الماء وغازات الجو. 

 
يقوم اإلنســـــــــــــــان بـاســــــــــــــتخراج النفط )الحـالـة الُمكثفـة( وتحويلـه الى منتجـات نـافعـة لحيـاتـه فيحرق هـذه  

والّتي تزيد انتروبية  ت وينتج عنها كميات هائلة من الغازات )الحالة العشــــــــــــــوائية غير الُمكثفة(  المركبا
، فيما تعمل الطبيعة على نقصــــــــــــان انتروبية الكون بتحويل الغازات وأهمها غاز ثنائي    𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣∆الكون 

ــوري إلى منتجات مكثقة)الغابات(، وهي بذل ــيد الكربون بعملية التمثيل اليخضــــــــ ك تحاول الحفاظ  أكســــــــ
 على التوازن. 

 

 القانون الثاني في الترموديناميك :  - 4- 10
𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣∆ )و ينص على أن انتروبيـة الكون                   ≥ أي أنـه عنـد حـدوث تحول تلقـائي    (0

 في جملة ما فإن انتروبية الكون تزداد و لهذا المفهوم نتائجه الُمهمة.  

 

 القانون الثالث في الترموديناميك :   - 5- 10
لور تساوي الصفر عند درجة الصفر " انتروبية مادة مثالية التبو ينص على أن :                  

ــبب التهيج  ،  "  المطلق ــ ــفر المطلق و ذلك بســــــ ــ ــيكون لها قيمة أعلى عند درجات حرارة أعلى من الصــــــ ــ و ســــــ
 الحراري الذي يسبب بعض الفوضى في البنية البلورّية  للمادة.  
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   𝑮 :  Gibbs Free Energy∆طاقة جيبس الحرة   - 6- 10
فيد الذي تقدمه الجملة عند ضـــــــغط ثابت و درجة حرارة  ثابتة ,  و هي تمثل العمل الم                

 و من أجل أي تحول ) فيزيائي أو كيميائي ( تتحقق العالقة اآلتية: 
∆G =  ∆𝐻 − 𝑇. ∆𝑆 …………………………(6) 

 

𝑮𝐟∆طاقة جيبس الحر ة القياسية للتكوين :   - 7- 10
° 

مول من المركب بدءًا من عناصره   1هي التغير في طاقة جيبس الحّرة الموافق لتكوين               
ــبـان أن ــيـّة . آخـذين في الحســــــــــــ : طـاـقة جيبس لتكوين    األوليـة المكونـة ـله و كلهـا في الحـاـلة القيـاســــــــــــ

 العناصر تساوي الصفر .  
 أي :   G∆لتابع  على ا (2)و نحسب طاقة جيبس الحرة للتكوين بتطبيق العالقة  

∆𝐺f
° =∑𝑣𝑖  ∆𝐺f

°(prod. ) −∑𝑣𝑖 ∆𝐺f
°(react. ) ……… . (7) 

 و يكون كذلك :  

∆𝐺° =  ∆𝐻° − 𝑇. ∆𝑆°……………………… . (8) 

 

 معيار التلقائي ة في التحوالت ) التفاعالت ( :   - 8- 10
 ي عد التفاعل )أو التحول ( تلقائيا  إذا كان :               

 
∆S > 0             ;                ∆𝐺 < 0                                                     

S∆      و ي عدُّ متوازنا  إذا كان :                 = 0            ;                 ∆𝐺 = 0  
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 ثامنالفصل ال
 التوازن الكيميائي 

Chemical Equilibria 

 الديناميكي :التوازن  (1
عل ما بعد فترة من الزمن تصل الجملة )النظام( إلى حالة توازن ديناميكي إذا كانت تحوي تفا       

تختلف من تفاعل آلخر ( ، و في هذه الحالة يحدث التفاعل في االتجاهين المباشر و المنعكس    ) هي
بنفس السرعة، ولذلك تكون الجملة في حالة توازن  ديناميكي ) حركي ( وتبقى  تراكيز  المتفاعالت  

( reactants )   والنواتج (products)  و تكون طاقة  وجودة ما دام االتزان قائمًا ثابتة مع الزمن و م ،
 النظام في حدها األدنى ) و هو وضع مفضل ( لذلك يستتب االتزان .

 

 قانون التوازن :  (2
ناتج ضــــــــرب تراكيز  𝑲𝒄" يســــــــاوي ثابت االتزان ، و ينص على  قانون فعل الكتلةو يدعى       

الهـا في المعـادـلة الموزوـنة مقســـــــــ  ــرب تراكيز المتفـاعالت  النواتج مرفوعـة ألمـث ومـة على ـناتج ضـــــــ
 و نعبر عن ذلك من أجل التفاعل اآلتي ، كما يأتي :    مرفوعة ألمثالها في المعادلة الموزونة ". 

 𝑎  𝐴  +   𝑏 𝐵  =   𝑐  𝐶     +    𝑑   𝐷   ……………………(1) 

 يسرى   نواتج جهة يمنى             متفاعالت جهة                                  

𝐾𝑐 =
[𝐶]𝑐[𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎[𝐵]𝑏
………………………………… . . (2) 

على أن ثابت االتزان ُحســـــــــب بداللة التراكيز ) مول / ل (  وهو الحرف األول    𝐾𝑐في   cيدل الدليل  
  لتفاعالت التي تحوي مواد ســـائلةمن أجل ا  𝐾𝑐(  و ُيحســـب  Concentration من كلمة ) تركيز = 

أو غازية . أما إذا كان التفاعل غازيًا فيمكن أن نعبر عن التركيز بداللة الضــــــــــــــغوط الجزئية و نرمز  
 :   𝐾𝑝لثابت االتزان في هذه الحالة  

Kp =  
PC
c  .   PD

d

PA
a  .   PB

b
……………… . . ………… . . (3) 
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تحوي مواد ســـــــائلة أو غازية ( عندما ) من أجل تفاعالت    𝐾𝑥كما و نحســـــــب ثابت االتزان الكســـــــري  
 .    xنعوض في قانون فعل الكتلة عن التراكيز بالكسور المولية  

𝐾𝑥 = 
XC
c   .   XD

d

XA
a   .   XB

b
……………… . .………… . . (4)  

 و يمكن الوصول إلى حالة االتزان وفق إحدى الطرق اآلتية :  
اعل و من ثم نحقق شــــروط التفاعل )من حرارة  فقط في وعاء التف المتفاعلةمواد نضــــع ال (أ

و ضــــغط ( و بعدها ننتظر حتى الوصــــول إلى حالة االتزان ) نســــتدل على حالة االتزان  
 من ثبات التركيز مع الزمن و تكّون النواتج ( .  

ننتظر حتى    فقط في وعاء التفاعل و بنفس الطريقة  النواتجننجز نفس التفاعل بوضـــــــــــــع   (ب
 ون كّمية من المتفاعالت .  ثبات التوازن حيث تتك

ــع في وعاء التفاعل   (ت من المتفاعالت و النواتج عند نســــــب غير توازنية، و من    مزيجنضــــ
 ثم ننتظر حتى يصل التفاعل إلى حالة االتزان .  

 ون ميز اآلتي :  إن قيمة ثابت االتزان تعكس مدى انزياح التفاعل جهة النواتج أو المتفاعالت  
≪ 𝑲عنـدمـا يكون   - يــدل ذلــك على أن التفــاعــل منزاح كثيرًا جهــة النواتج أي أن  ا  :  كبير   𝟏

 تركيز النواتج يفوق كثيرًا تركيز المتفاعالت و يقترب التفاعل من  التمام . 
𝑲عندما يكون   - ≈  يكون تراكيز النواتج و المتفاعالت متساويًا تقريبًا عند االتزان .  :    𝟏
𝑲عنـدمـا يكون   - ≪ رًا جهــة المتفــاعالت و يكون تركيز النواتج  يكون التوازن منزاح كثي:    𝟏

 صغيرًا جدًا بالمقارنة مع تركيز المتفاعالت .  
 

  𝐾𝑐   ،Kp    ،𝐾𝑥العالقة بين ثوابت االتزان :   (3
Kp = 𝐾𝑐  ( 𝑅𝑇 )

∆𝑛𝑔 ……………………………… . . (𝟓) 

 ∆𝑛𝑔  ــاوي : عـدد الموالت ال غـازيـة للنواتج مطروحـًا منهـا عـدد  هي تغير عـدد الموالت الغـازيـة و تســــــــــــ
 كما يأتي :   (1)الموالت الغازية للتفاعالت ، و ُتحسب للتفاعل  

∆𝑛𝑔 =∑𝑛𝑔 ( products) − ∑𝑛𝑔 ( reactants)………… (6)  
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∆𝑛𝑔 = ( 𝑐 + 𝑑) − (𝑎 + 𝑏) 

Kp = 𝐾𝑥  .  𝑃𝑡
∆𝑛𝑔 ……………………………… (7) 

tP   هو الضغط الكليal pressure )( Tot   . المطبق على التفاعل المتوازن 

𝑛𝑔∆إذا كان      الحظ أنه :  = Kp)فإن      0 = 𝐾𝑐)     و(Kp = 𝐾𝑥)    . 
 
 :   Kحساب ثابت االتزان  (4

 تُتبع الخطوات اآلتية  عند حساب ثابت االتزان :        
د قيم التراكيز االبتــدائيــة* للمواد المتفــاعلــة من قبــل (أ الُمجرب الـذي ينفــذ التفــاعـل بمزج    ُتحــد 

𝑡المواد المتفاعلة مع بعضها ) و ُيّعد هذا مبدًأ للزمن حيث   = 0   )   . 
د التغير في التركيز*   (ب مع الزمن : و ُيحســــــــــــــــب الفرق في التركيز بين الحــالــة    (∆)ُيحــد 

المتفاعلة   زنية ، باالســـــــــتفادة من العالقة المولية  الكائنة بين المواداالبتدائية و الحالة التوا
 و الناتجة في معادلة التفاعل الموزونة .  

د التركيز عـند االتزان : و ُنحـّدد هـنا مـا تبقى من تراكيز المواد المتـفاعـلة و مـا نتج من  (ت ُيحـد 
 تراكيز المواد الناتجة عند االتزان .  

في عالقة ثابت االتزان فنحصــــــــــــــل على  ) أ و ب و ت ُنعّوض القيم المحســــــــــــــوبة في )  (ث
 .  المطلوب

 

    Le chatielieliers principleمبدأ لوشاتيليه :   (5
ضغط ( فإن   –حرارة   –" إذا أثرنا على تفاعل متوازن بم ثر خارجي ) تركيز و ينص على :          

من الضـــــــــــروري التمييز بين حالة  التوازن ينزاح إلى الجهة التي تعاكس هذا األثر و تبطل مفعوله " 
ألن األولى وضـع حركي يتأثر بأي من المتغيرات التي ذكرناها )  4زان ،  التوازن و بين قيمة ثابت االت

 ) انظر تعريف ثابت االتزان (   نسبةتركيز ( ، أما الثانية فيمثل ثابت االتزان وهو    –ضغط    –حرارة  
 ( :  1ونذكر المالحظات اآلتية التي توضح مبدأ لوشاتيليه ) تذّكر معادلة التفاعل  

علـة أو نـاتجـة إلى مزيج التفـاعـل المتوازن تجعـل التوازن يختـل و  إن إضـــــــــــــــافـة أي مـادة متفـا (أ
ــع توازني جديد تكون يحاول التفاعل من تل ــه إيجاد وضــــــــ ما    أقلالتفاعل عنده   طاقةقاء نفســــــــ

المتفــاعالت و النواتج    تراكيزو لكن      االتزان    ثـابـت    قيمـة  التفـاعـل على    و يحـافظ  يمكن  

 

 يمكن استخدام عدد المولت أو الضغوط الجزئية بدلً من التركيز . *
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بة ( ، فينزاح إلى الجهة التي تســتهلك هذه الزيادة ، أي  تتغير ) َتذّكر أن ثابت لتوازن هو نســ
( وينزاح من اليمين   1لى اليمين عند إضــافة متفاعالت ) التفاعل  ينزاح التفاعل من اليســار إ

 إلى اليسار عند إضافة مواد ناتجة .  
 

من  و   تلإن  نزع إحدى المواد المتفاعلة أو الناتجة من وعاء التفاعل المتوازن تجعل التوازن يخ (ب
ثم يحـاول إيجـاد وضــــــــــــــع توازني جـدـيد تتغير خالـله تراكيز المتـفاعالت و النواتج إاّل أّن قيمـة  
ـثاـبت االتزان تبقى نفســــــــــــــهـا مـا دامـت درجـة الحرارة لم تتغير ، فينزاح إلى الجهـة التي تعّوض  

 النقص . 
  

الجهة ذات  ( إلى    ) بإنقاص الحجم ( يدفع التفاعل ) يزيحه  (𝑃𝑡)إن  زيادة الضــــــــــــــغط الكلي   (ت
 عدد الجزيئات األقل .  

 

 الحالة السائلة أو الصلبة أو كالهما .  ال يؤثر الضغط على التفاعالت المتوازنة في  ( ث
 

 إن  تسخين التفاعل المتوازن يدفعه إلى االتجاه الماص للحرارة ) و العكس صحيح ( .  ( ج
 

مـا   ـثابـتا  رة و يبقى ـثاـبت االتزان  إن العـامـل الوحـيد اـلذي يؤثر في قيمـة ـثاـبت االتزان هو الحرا ( ح
 ثابتة .   Tدامت درجة الحرارة  

 

ال يؤثر اســـــــــــتخدام وســـــــــــيط في تفاعل ما على قيمة ثابت االتزان ألنه ُيســـــــــــّرع كال التفاعلين   ( خ
 المباشر و المنعكس بنفس القيمة .  

 
 ن :  الترموديناميك و التواز (6

مشـــــــــــــــاركـة في التفـاعـل عـند االتزان أو من  يمكن حســـــــــــــــاب ـثاـبت االتزان بمعرفـة تراكيز المواد ال      
 باستخدام العالقة :    °G∆المعطيات الترموديناميكية  

 

∆G° = −𝑅𝑇 ln𝐾……………………………… . . (8) 
 حيث : 

R   ثابت الغازات العام و يســـــــــــاوي =( 8.314 J/mol k )   وT   درجة الحرارة وفق ســـــــــــلم كلفن =
(298 K)    و(𝐾𝑐 = 𝐾 )  المتوازنـــة في ال ــاليـــل  للتفـــاعالت  𝐾𝑃)محـ = 𝐾 )    المتوازنـــة للتفـــاعالت 
 الغازية .  
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. و إذا أردنا حســــــــاب ثابت االتزان   ℃ 25ثابت االتزان عند الدرجة القياســــــــية    (8)و تعطي العالقة 
 العالقة التالية :   ، نستخدم  ℃ 25عند درجة أخرى غير الدرجة القياسية  

∆𝐺′ = ∆𝐻° − 𝑇 ∆𝑆°…………………………(9) 
∆𝐺′ = −𝑅𝑇 ln𝐾 ……………………… . .…… (10) 

 حيث :  
 = ∆𝐺′ هي تغير طاقة جيبس الحرة للتفاعل عند الدرجةT5 . 

 
   Heterogeneous equilibriaالتوازن غير المتجانس :  (7

 إذا وجد في مزيج التفاعل المتوازن أكثر من طور واحد ، فندعو هذا بالتوازن غير المتجانس .      
 لصوديوم بالحرارة .  مثال : تفكك ) بيكربونات ( ا

2 NaHCO3(s) = 𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔) +  𝐶𝑂2(𝑔) 

𝐾 =  
[𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠)][𝐻2𝑂(𝑔)][𝐶𝑂2(𝑔)]

[ NaHCO3(s)]
2  

[𝐻2𝑂(𝑔)][𝐶𝑂2(𝑔)] =  
𝐾 [ NaHCO3(s)]

2

[ 𝑁𝑎2CO3(s)]
= 𝐾𝑐 …………… (11) 

إذا حوى التفاعل غير المتجانس مواد صلبة نقية أو مواد سائلة نقية فإننا نعد تراكيزها    والنتيجة هي : 
 .   مساوي الواحد

 مثــــــال :  
2 𝐻𝑔(𝑙)   +   𝐶𝑙2(𝑔)        =     𝐻𝑔2𝐶𝑙2(𝑠)           𝐾𝑐 =

1

[𝐶𝑙2]
 

𝑁𝐻3(𝑔) +  𝐻𝐶𝑙(𝑔)   = 𝑁𝐻4𝐶𝑙(𝑠)       𝐾𝑐 =
1

[𝑁𝐻3(𝑔)][𝐻𝐶𝑙(𝑔)]
 

 

 
تتغير ببطء مع ارتفاع درجة الحرارة بعكس  °𝐻∆و   °𝑆∆ألن   K 298ليست بعيدة جداً عن   Tافترضنا هنا أن   * 5

∆𝐺′   . التي تعد حساسة للحرارة 



  

 107 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

 الفصل التاسع 
 سرعة التفاعالت الكيميائية 

Chemical kinetics – Rates of reaction 
 

 ة : ـــــــ مقدم    -1
التفاصيل حول  ات و المعلوم إن دراسة حركية التفاعالت الكيميائية وحساب سرعتها تقدم لنا الكثير من       

كيفية حدوث التفاعل، والطرق التي يسلكها بدءًا من المواد األولية المتفاعلة حتى المواد النهائية الناتجة، وهذا  
 أكثر.   أعلى واقتصاديةً   ًا  ن مردود اعل مما يؤمّ ساعد المهندسين الكيميائيين كثيرًا في التحكم بجريان التف يُ 

 

   reaction rate سرعة التفاعل :   -2
 هي :  (  1- )الشكل إن سرعة التفاعل تعتمد على خمس عوامل أساسية       

 طبيعة المواد المتفاعلة.  (1

 إمكانية تقابل المتفاعالت مع بعضها)التصادم(.  (2

 تركيز المتفاعالت .  (3

 درجة حرارة التفاعل.  (4

 وسيط في التفاعل. وجود   (5
     

   
 . ة  ثر في سرعة التفاعالت الكيميائي العوامل التي ت   ( : 1الشكل) 

 إن ما ي ثر أكثر في سرعة التفاعالت :
 طبيعة المواد المتفاعلة ، وتختلف من مادة ألخرى بحسب طبيعتها وقابليتها للتفاعل.  (1
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وتوضح الصور أدناه تأثير التصادم فيما بين الجزيئات،    إمكانية تقابل المتفاعالت مع بعضها)التصادم( ،  (2
 في زيادة سرعة التفاعل.   فكلما كان سطح التقابل أو االصطدام أكبر ساهم 

 ع التفاعل.عملية التحريك تساهم في تأمين التقابل والتصادم فيما بين الجزيئات فتسرّ  (3
ويزيد عدد التصادمات المنتجة التي  ضغط الغازات يقرب المسافات ما بين الجزيئات  زيادة   (4

 تساهم بدورها في زيادة سرعة التفاعل.
 لى زيادة التصادمات وبالتالي سرعة التفاعل.إيؤدي  وجود سطح تالمس أكبر بين المتفاعالت   (5
زيادة التركيز للمواد المتفاعلة يزيد عدد الجزيئات في واحدة الحجم ويزيد من احتمالية عدد  (6

 وبالتالي زيادة سرعة التفاعل. نتجةالتصادمات المُ 
  ي تبد   وبالتالي يمكن للجزيئات أن  ، التصادمات المنتجة هي التي تؤدي إلى حدوث التفاعل  (7

تصادمًا مرنًا ال يؤدي لتفاعل، ولكي يحدث التفاعل يجب أن تدور الجزيئات في الفراغ بحيث  
 من سرعة التفاعل.  يؤدي إلى تصادم منتج وهذه هي الحالة التي تزيدخاص  تتقابل في وضع  

ية  درجة الحرارة تلعب دورًا هامًا في زيادة سرعة التفاعل وذلك ألنها تقدم للجزيئات طاقة إضاف (8
تسا التي  الحركية  طاقتها  والدورانية  هفتزيد من  االنتقالية  الطاقة  في زيادة  لكل    واالهتزازيةم 

همة في زيادة عدد التفاعالت  والمساوالدوران  جزيئة وهذا يساهم في قدرة الجزيئات على الحركة  
 المنتجة وبالتالي زيادة سرعة التفاعل.  

يد سرعته كما ويساهم أكثر في حدوث التفاعل عبر  وجود وسيط في التفاعل ُيّسهل التفاعل ويز  (9
طريق وآلية مختلفة تخّفض طاقة التنشيط الالزمة، كذلك  ُيسهم في حدوث تفاعالت ربما ال  

 يمكن حدوثها بدونه.
 

 
 سرعة التفاعل على  التحريك  تأثير  

 
 سرعة التفاعل على  الضغط  تأثير  
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 لتفاعل على سرعة ا   تأثير سطح التماس بين المتفاعالت 

 

 
 على سرعة التفاعل   تأثير تركيز المتفاعالت 

 
  على سرعة التفاعل   ( أو غير منتج    تأثير جهة التقابل أو التصادم ) منتج 

 على سرعة التفاعل  تأثير درجة الحرارة
 

 

 

 
 

 تأثير الشكل الفيزيائي )قطع من المادة المتفاعلة أو مسحوق لها( 

  تأثير وجود وسيط 

 درجة     – التصادم الم نتج    - تركيز المتفاعالت   - السطح النوعي   - ضغط الغاز   - تأثير: التحريك    ( : 2الشكل) 
 الوسيط ،  على سرعة التفاعل.   – الحرارة               

 

 تأثير الحالة الفيزيائية للمتفاعالت في سرعة التفاعل :  -3
 
 ميّز منها : تؤثر الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة على سرعة التفاعل ون        

ويقصد بها التفاعالت التي تحوي مواد موجودة في    التفاعالت غير المتجانسة : ➢
تعتمد سرعتها بشكل كبير على  ف، غاز(  -سائل - )صلب أكثر من طور فيزيائي واحد

 .األطوارهذه سطح التماس بين 
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ئية  ويقصد بها أن المتفاعالت توجد في نفس الحالة الفيزيا التفاعالت المتجانسة : ➢
  بشكل كبير على تركيز ة التفاعلتعتمد سرعمثاًل )سوائل أو غازات أو مواد صلبة( ف

 .المتفاعالت()ستتركز دراستنا على هذا النوع من لمتفاعالت ا

 

 

 سرعة التفاعالت الكيميائية : -4

ن  ـــــــــتركيز إحدى مواد المتفاعالت أو النواتج بداللة الزمتغير  نحسب سرعة التفاعل بقياس        
 (mol/L.s).  تقاس بواحدة هي و )أي تغير التركيز بتغير الزمن( 

 ليكن لدينا التفاعل اآلتي :    

 2 HI     
                 
→           H2   +     I2     

، ونالحظ فيه انخفاض تركيز المتفاعالت بتقدم  بداللة الزمن    HI ( تغير تركيز  3يوضح الشكل )  •
 . يادة تركيز النواتج مع الزمن الزمن وبالمقابل ز 

التفاعل  وهكذا نجد أن سرعة  ،  عطي سرعة التفاعل  يُ على المنحنى  إن ميل المماس في كل نقطة   •
، أي أن التفاعل يبدأ سريعًا )بسبب التركيز العالي للمتفاعالت في البداية(  تتناقص مع تقدم التفاعل 

 . م التفاعل وينتهي بطيئًا بسبب انخفاض تركيز المتفاعالت مع تقد 
الزمن ويقاس    بتغير   إحدى مواد المتفاعالت أو النواتج   تركيز تغير  نحسب سرعة التفاعل بقياس   •

 . (mol/L.s)  واحدة  ب التركيز  
 

 
 

 . بداللة الزمن   (B)والنواتج    (A)تغير تركيز المتفاعالت  
 

 عل حساب سرعة التفا   – ( : تغير تركيز المتفاعالت والنواتج  بداللة الزمن  3الشكل) 
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 Reaction Rate Laws قوانين سرعة التفاعل :   -5
طردًا مع ناتج ضرب تركيز المواد المتفاعلة أو الناتجة مرفوعة ألس ما، ومن    ( r ) تتناسب سرعة التفاعل       

 :   أجل تفاعل من الشكل اآلتي نجد 

𝐴 + 𝐵 → 𝑃𝑟𝑜𝑢𝑑𝑢𝑐𝑡  
𝑟 = −

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
 ≈  [𝐴]ℓ [𝐵]𝑚…………………… . (1) 

𝑟 = −
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝐾 [𝐴]ℓ[𝐵]𝑚…………………… . (2) 

 ) دل إشارة  ــــــــ، كما ت   A المادة  )استهالك( على اختفاء   d[A] ( التي تسبق    -تدل إشارة )   :  مثالً 
 على تشكل المادة، حيث : ( +

[A]   المتفاعلة   تعبر عن تركيز المادة A  مقاسًا عند الزمن t .)بواحدة مول/ليتر( 

 [B]  المتفاعلة   تعبر عن تركيز المادة B  مقاسًا عند الزمن t (  .)بواحدة مول/ليتر 

m  ،  𝑙     هي أعداد موجبة تدل على المرتبة (order)  ُساهم فيها المركب في التفاعل.التي ي 
 k         ُب ويدعى ثابت سرعة التفاعل ثابت تناس  (rate constant)  وتتعلق قيمته بدرجة الحرارة
 (. 1-زمن وال تتعلق بالتركيز وواحدته ) فقط
 ي :أتكما ي  n حسب مرتبة التفاعل الكلية وت     

+ m     …………………..…. (3)    n =  𝑙 
ساهمة كل مركب في مرتبة التفاعل الكلية بالقياس التجريبي وذلك بدراسة أثر تغير  تتحدد مُ    

 التركيز على سرعة التفاعل.
   Collision theory  : نظرية التصادم  -6

في  الثانية والتي تكون في العادة  )المنتجة(    عدد التصادمات الفعالة  إن سرعة التفاعل تعتمد على   ➢
السبب في ذلك ناجم عن ضرورة  ، و   جدًا بالمقارنة مع العدد الكلي للتصادمات التي تحدث   صغيرةً 

 . الُمنتج   ليكون مالئمًا للتصادم   توجه الجزيئات بوضع ما في الفراغ  

 . 𝐸𝑎 ضرورة امتالك الجزيئة لحد أدنى من الطاقة يدعى طاقة التنشيط   ➢

وإن جزءًا كبيرًا من الجزيئات المتفاعلة    بارتفاع درجة حرارة التفاعل ،   للجزيئات   تزداد الطاقة الحركية  ➢
 سب هذه الطاقة الالزمة ولذلك يصبح عدد التصادمات أكبر ويغدو التفاعل أكثر سرعة. ت تك 

      𝐻∆كحاجز طاقة في مخطط الطاقة الكامنة للتفاعل وتكون حرارة التفاعل   𝐸𝑎التنشيط  تبدو طاقة   ➢
   (. 4اتج كما يوضح ذلك الشكل) هي الفرق بين الطاقة الكامنة للمتفاعالت والنو 



  

 112 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

➢ 𝐴  +    𝐵     → (𝐴𝐵)∗     →     𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 

ل إلى النواتج  على التحوّ   يكون قادراً و    ∗(𝐴𝐵)  و ه   ن عند أعلى قيمة لحاجز الطاقة معقد منشط يتكوّ  ➢
 ( . 4- )الشكل   𝐸𝑎  التنشيط    إذا كان يمتلك الكمية الكافية من الطاقة التي  تزيد قلياًل عن كمية طاقة 

 

 

 
(a)   تفاعل ناشر للحرارة    (b)   تفاعل ماص للحرارة 

 ( : مخطط الطاقة الكامنة للتفاعل 4الشكل) 
 Concentration and time   التركيز والزمن :    العالقة بين  -7

أو لمادتين     𝑜[𝐴]   تحدد قوانين  سرعة التفاعل العالقة بين التركيز االبتدائي لمادة متفاعلة        
ـــــــــــــــــــــــــــ ر الم ــــــــــــــــــــــــ ن نصف عم ـــــــــ وزم   k السرعة    وثابت    t والزمن   𝑜[𝐵]  و        𝑜[𝐴]متفاعلتين   ادة  ـــــ
 .   𝑡1/2 المتفاعلة  

         Zero order reactions تفاعالت المرتبة صفر :   -7-1
A  →    𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠                         نموذج التفاعل 

𝑟 =  −  
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
 =  𝑘 . [ 𝐴 ]𝑜

 𝑙  =  𝑘  . [ 𝐴 ]𝑜
 0   =    𝑘 

عدد مرفوع   ر أن أيّ التفاعالت مستقلة عن تركيز المواد المتفاعلة )تذكّ تكون سرعة هذه 
وإن الرسم البياني لتغير التركيز بداللة الزمن يعطي خطًا مستقيمًا    ، لألس صفر يساوي الواحد(  
 .  ( 5-)الشكلميله يساوي ثابت سرعة التفاعل 

 

 

 
 صفر.   المرتبة ( : تغير التركيز بداللة الزمن لتفاعل من  5الشكل) 
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 first order reactions تفاعالت المرتبة األولى :   -7-2

→  A نموذج التفاعل                                            𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠         

                       r = k [ A ]  :   معادلة السرعة اآلنية  

 معادلة السرعة التفاضلية : 

r = -𝑑[𝐴]
𝑑𝑡

 =   𝑘  [ 𝐴 ]1  ………………   (4) 
 بها بالشكل التفاضلي اآلتي : ي رت عيد ت ون 

  − 
𝑑[ 𝐴 ]

[ 𝐴  ]
 =   𝑘 .  𝑑𝑡   ………… . . . . . . . . …   (5) 

 نجد:     ، [𝐴]  و 𝑜    ( t ،   o )[𝐴]التكامل     بين حدي  (5) وبتكامل المعادلة  

        = k ∫ 𝑑𝑡𝑡

0
   − ∫

𝑑[ 𝐴 ]

[ 𝐴 ]

[𝐴]

[𝐴]𝑜
 

𝑘 =
1

𝑡
𝑙𝑛
[𝐴]𝑜
[𝐴]

………………… . . . . . . . . . . . . (6) 

 حيث : 
[𝐴]𝑜      التركيز االبتدائي للمادة المتفاعلة  = A   . 

   [𝐴]      تركيز المادة  = A    عند الزمن t    .)أي ما يتبقى منها( 

 . (   ال التركيز بالضغط في تفاعل غازي يمكن استبد   ) ن :  تيي بالشكلين اآل   (6) يمكن إعادة كتابة المعادلة  
 

[𝐴] = [𝐴]°  𝑒
−𝑘𝑡………… .…………… . . (7) 

ln[𝐴] = ln[𝐴]° −  𝑘. 𝑡 ………………… . . (8) 

كما أن    ، ( 7سيًا  مع الزمن ويوضح ذلك الشكل) يتناقص أُ   A وتبين هاتين المعادلتين أن تركيز المادة  

   . ة التفاعل ًا ميله يساوي ثابت سرع مستقيم   اً يعطي خط    t مع    ln [A] رسم  
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 بداللة الزمن لتفاعل من المرتبة األولى   ln [A] ( : تغير التركيز بداللة الزمن و عالقة  7الشكل) 

 

   t مع    ln [A] أن رسم  و سيًا  مع الزمن  يتناقص أُ   A     ( أن تركيز المادة 8و    7تبين المعادلتين ) 
 وضح ما ذكرناه . ا يأتي رسم بياني لنتائج تجريبية ت م وفي   . اً مستقيم   اً يعطي خط 

 

 

 

 
 ( : نتائج تجريبية لتفاعل من المرتبة األولى 8الشكل) 

 

أو زمن   نصف التفاعلزمن أو (Half – life time) زمن نصف عمر المادة المتفاعلة ف : عـــــــر  ن  
ائية، وعليه  )أو اختفاء( نصف كمية المادة االبتد  لتفاعـــــــــلبأنه الزمن الالزم  ،  𝑡1/2  نصف الحياة 

 يكون :

𝑡1/2 =  
1

𝑘
ln
[𝐴]°
[𝐴]°
2

=  
1

𝑘
ln 2 =

𝑙𝑛2

𝑘
=  
0.693

𝑘
…………… . (9) 

بالتركيز االبتدائي.  يتعلق بثابت السرعة فقط وليس له عالقة   𝑡1/2أن   (9) ويالحظ من المعادلة  
 ات تفاعالت المرتبة األولى.متساوي ، وهذه من صف لجزيئات لكل انصف الحياة زمن ن وأ
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 بداللة الزمن لتفاعل من المرتبة األولى. [A]( : تمثيل التركيز  9الشكل) 

 
 

 Second order reactions تفاعالت المرتبة الثانية :  -7-3

  [A] بسطة عندما يكون تركيز المادة  تشمل تفاعل مادتين مع بعضهما وسنعتمد الحالة المُ   
 المادية )الستويكومترية( متساوية وتساوي الواحد.   وإن أمثال الموازنة[B] مساويًا لتركيز المادة  

 نموذج التفاعل :

A    +    B                       →         Products           أو 

                        2  A                         →         Products  

 نكتب معادلة سرعة التفاعل وفق اآلتي :

𝑟 = −
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= −

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
= 𝐾 [𝐴]1. [𝐵]1  …………………… . (10) 

 نعيد ترتيب هذه المعادلة بالشكل التفاضلي، نجد :

−
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝐾[𝐴]2      ⟹          −

𝑑[𝐴]

[𝐴]2
= 𝐾. 𝑑𝑡…………… . . (11) 

 : نجد  (t , 0) و   [A] و    𝑜[𝐴]بين حدي التكامل   (11) وبتكامل المعادلة 
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𝑡 =
1

𝑘
 [
1

[𝐴]
−
1

[𝐴]°
]   …………………………… . (12) 

 

 أما زمن نصف عمر المادة المتفاعلة فيحسب كما يأتي :     

𝑡1/2 =
1

𝑘
 [
1

[𝐴]°
2

−
1

[𝐴]°
]      ⟹     𝑡1/2 =

1

𝑘[𝐴]°
      ……… . . (13) 

تفاعلة )أو زمن نصف التفاعل(  يتناسب عكسًا مع  ويالحظ هنا أن زمن نصف عمر المادة الم     
 .  k ومع ثابت السرعة    𝑜[𝐴]تركيز المادة االبتدائي  

وذلك عندما يقاس التركيز بواحدة )مول/ليتر(  ،   ( 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1  𝑠𝑒𝑐−1) هي   k إن واحدات       
 .( 10-)الشكل والزمن بالثانية 

صغيرة )سواء كان   𝑡1/2 كبيرة و   k ت السريعة تكون قيمة يجب المالحظة أنه في التفاعال    
 ثانية(.مرتبة التفاعل مرتبة أولى أم 

 
 

 
 لتفاعل من المرتبة الثانية   tبداللة    [A]( : منحنى يمثل تغير تركيز  10الشكل) 

 
 تحديد مرتبة التفاعل :  -7-4

 :يمكن تحديد مرتبة التفاعل بطرق عديدة نذكر منها                 

 )تجريب( المعادلة الحركية : اختبار (1

المعادلة   ويتم ذلك بتعويض المعطيات الحركية التي نحصل عليها بالتجربة في           
 ، فإذا حصلنا على قيم متقاربة جدًا لثابت السرعة قلنا :ذات المرتبة المتوقعةالحركية 

 ركية.ن مرتبة التفاعل تطابق المرتبة التي تحققها المعادلة الحإ    
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 بطريقة الرسم البياني : (2
يعطي خط مستقيم إذا كانت مرتبة التفاعل هي األولى ،    t مع    ln[A]إن رسم      

)وإن رسم    
1

[𝐴]
  يعطي خط مستقيم إذا كان التفاعل من المرتبة الثانية.    tمع   (

 ( منحنيات تجريبية رسمت بناًء على نتائج مخبرية.11يوضح الشكل) 
 

 
 ( : التمثيل البياني لنتائج تجريبية )مخبرية(11) الشكل

 
 طاقة التنشيط : حساب -8

وثابت سرعة التفاعل    𝐸𝑎 بين طاقة التنشيط الظاهرية (Arrhenius) تربط معادلة أرينيوس        
 ودرجة الحرارة بالمعادلة الشهيرة اآلتية :

   𝑘 = 𝐴 . 𝑒𝐸𝑎/𝑅𝑇……………………… .…… . . (14) 

ln 𝑘 =  ln 𝐴 − 
𝐸𝑎
𝑅
 .  
1

𝑇
………………………… . (15) 

 

 حيث :  
A  ثابت تناسب يدعى عامل التردد =( Frequency factor )    . 
R  ثابت الغازات العام =( R = 8.314   J/mol.K )  . 
T  . ) درجة الحراة ) كلفن = 
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عند    k ما بعد قياس عدة قيم للثابت  لتفاعل      𝐸𝑎من حساب طاقة التنشيط    (15) تمكننا المعادلة  

𝐸𝑎 -)نحصل على خط مستقيم ميله يساوي      (T/1) مع   ln k درجات حرارة  مختلفة، وبرسم  
𝑅
)   

 عند درجة حرارة  ( 𝑘2 ) من قياس ثابت السرعة  (15) (، كما تمكننا المعادلة  12-نظر الشكلا) 
. حيث    ( 𝑇1 )عند درجة حرارة ابتدائية    ( 𝑘1 )ا الثابت  ما إذا عرفنا قيمة هذ  في( 𝑇2 ) أخرى   

 يمكن إعادة كتابة المعادلة بالشكل :
 

ln (
𝐾2
𝐾1
) = −

 𝐸𝑎
𝑅
 (
1

𝑇2
−
1

𝑇1
)…………………… . (16) 

 

 

 

 

 ( : تمثيل عالقة أرينيوس بيانيا  12الشكل) 
 

  catalystيط : ــــــــــــــ الوس -9

  سرعته )وساطة إيجابية( دون أن ُتستهلكهو عبارة عن مادة تضاف إلى التفاعل فتزيد من            
 ز منها :وُنميّ  )ال تدخل في التفاعل(

وهي التي يكون  للوسيط  فيها نفس طور المواد المتفاعلة )وسيط    الوساطة المتجانسة :    ➢
ذات عبر مراحل انتقالية ر للتفاعل والمتفاعالت سائلة(، وهي تقدم طريقًا آخ   +𝐻  حمضي 

 مما للتفاعل بدون وسيط .  طاقة تنشيط أقل 
وهي التي يكون فيها الوسيط في طور يختلف عن طور المواد  الوساطة غير المتجانسة :  ➢

 لة ( وهي أيضًا  المتفاعلة)مثاًل : وسيط في الطور الصلب والمواد المتفاعلة غازية أو سائ
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ذو طاقة تنشيط أقل مما للتفاعل بدون وسيط، وهي تملك سطحًا   تقدم طريقًا آخر للتفاعل 

كبيرًا تمتز المتفاعالت عليه وبذلك فهي تخضع لتفاعل وفق طريق مختلف عن التفاعل  
 (.13نظر الشكل) ا -الالوسيطي )بدون وجود وسيط( 

 

 
   التفاعل : يقدم الوسيط طريقًا آخر للتفاعل ذو تأثير الوسيط على ( :  13الشكل)  

   قة تنشيط أقل من الطريق الذي يسلكه نفس التفاعل بدون وسيط.طا              
 

 
 على المراكز الفعالة وبالتحديد   ارتباط الجزيئات على سطح الوسيط)التصاق( هو ظاهرة   (Adsorption) االمتزاز  مالحظة :  

            (active centers)  مسامات(.  والداخلي  الخارجيالوسيط   توجد على سطح التي( 

 

 :   ثانية(  - أولى –مراتب )صفر المختلف من خص فيما يأتي سرع التفاعالت نل
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 العاشر الفصل 
 الكيمياء الكهربائية

Electrochemistry 
 مقدمة : -1

تستخدم الخاليا الكهركيميائية بكثرة في أيامنا هذه، وقد تعددت طرق صنعها ومجاالت استخدامها    
تفاع الكهركيميائية  الخاليا  في  )أكسدة  ، وتحدث  الكهربائي    - الت  التيار  تولد  أن  ُيمِكنها  إرجاع( 

على مربطيها  مثل البطاريات بأنواعها كافة(، أو أن يطبق    galvanic cellفتدعى )خلية غلفانية  
تيار كهربائي خارجي )متواصل( فُيحدث بداخلها تغيرًا كيميائيًا ُينتج مادة أو مركبًا مرغوبًا به فتدعى  

كهركيميائي ومنها تلبيس أو طالء المعادن بالفضة أو الكروم.... الخ(. ينتقل التيار  )خاليا التحليل ال
االلكترونات أما في الخاليا الكهرليتية فينتقل  الكهربائي في النواقل المعدنية )األسالك( بفعل حركة  

 بواسطة حركة الشوارد الموجبة والسالبة.
 
 Galvanic cell  الخاليا الغلفانية : -2

- اليا ُصممت لتوليد التيار الكهربائي الذي ينتج من تفاعالت كيميائية تلقائية )أكسدة  هي خ     
كادميوم(  -دمة في السيارات، والنضيدة )نيكلإرجاع( ، ومنها المدخرة الرصاصية )النضيدة( المستخ

ستخدمة  كربون(  وتلك الم  -وهي قابلة للشحن، باإلضافية إلى البطاريات الصغيرة الترانزستور )توتياء
 فضة(. -ـأكسيد الزئبق( و )توتياء  -في الساعات االلكترونية )توتياء

منهما ينجز تفاعاًل  ُمحددًا،    ( كل   Electrodes تتألف الخلية من نصفي خلية ) أو قطبين      
 ( ملحي  جسر  بواسطة  بعضهما  مع  تدفع    Salt Bridge)ويرتبطان  غلفانية  خلية  معًا  ويشكالن 

للجري خلية، ويكتسب  االلكترونات  عند كل نصف  تفاعالت  إنجاز  بعد  الخارجية  مداراتها  عبر  ان 
( إذا تمت عنده تفاعالت اإلرجاع )االختزال(   + (  6* ويدعى عندها المهبط  القطب شحنة موجبة 

(Cathode)    ( إذا تمت عنده تفاعالت األكسدة ويدعى    -كما يكتسب القطب اآلخر شحنة سالبة )
. مثاًل يجب إغالق الدارة الخارجية للخلية )عبر ربط مصباح أو مقاومة    (Anode)عندها المصعد 

 
 ليبيا.  – طرابلس   –ر عن معهد النماء العربي ، الصاد 487صفحة  1* حسب معجم مصطلحات العلم والتنكولوجيا، ج  6
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مثاًل( حتى يجري التيار الكهربائي عبر الدارة الخارجية ونستفيد منه، كما أن الجسر الملحي يكمل  
ذو    (Half Cell)الدارة الداخلية ويحافظ على التعادل الكهربائي داخل الخلية . إن نصف الخلية  

األكبر يحدث عنده تفاعل اإلرجاع وبذلك فهو ُيجبر النصف الثاني للخلية ألن يقوم    عجهد اإلرجا
بتفاعل أكسدة. إن جهد اإلرجاع لنصف خلية ال يمكن قياسه منفصاًل أو معزواًل ولكن القيم المقاسة  

ر  ف إنما ُحددت باستخدام نصف خلية آخر يحوي مسرى هيدروجيني وُعّد ُجهد إرجاعه مساويـــــًا للص
(0.00 Volt) . 

 

 
 

 فضة( -( : نموذج خلية غلفانية )نحاس1الشكل) 
 
اختصارًا        سندعوه  والذي  غلفانية  خلية  طرفي  بين  الجهد  فرق  " إن  الخلية  القوة    " جهد  يسمى 

الفرق بين جهد اإلرجاع    𝐸𝑜( : يساوي جهد الخلية القياسي    emfالمحركة الكهربائية )ق م ك  أو   
وُيحسب   ℃ 25وعند الدرجة  (mol/L 1)عندما تكون كل الشوارد عند وحدة التركيز  لنصفي الخلية 

 كما يأتي :
𝐸𝐶𝑒𝑙𝑙=   )جهد اإلرجاع القياسي للمادة التي ت رجع( –)جهد اإلرجاع القياسي للمادة التي تتأكسد (  

𝑜 
𝐸𝐶𝑒𝑙𝑙  =  𝐸𝑟𝑒𝑑.

𝑜    −  𝐸𝑜𝑥𝑑.           ......................................................   (1)
𝑜

𝑜  
 

،  وهو مقياس لكمية الطاقة التي يمكن أن تقدمها   ( V )( بواحدة الفولط   E)أو    𝐸𝑜تقاس  
الخلية بعد مرور كمية من الكهرباء تعادل كولوم واحد عبر الدارة الخارجية للخلية، وإن تيارًا  

 :  جول( لكل كولوم، أي أن 1يمكنه أن يقدم طاقة مقدارها )   (V 1) وي يتدفق عند جهد يسا
V = 1   J/C   



  

 122 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

 Electrolysis Cellsي : خاليا التحليل الكهركيميائ -3
      

هي خاليا مشابهة للخاليا الغلفانية في التركيب لكن بدون جسر ملحي خارجي وهي ال تعمل         
إذًا   تلقائيةتلقائيًا فهي  ال  غير  المتواصل من  ولكن  التيار الكهربائي  فهي تتلقى  غاية منها مختلفة، 

إرجاع( بهدف الحصول على إحدى مواد    - الخارج عبر مربطيها لتنفيذ تفاعالت كيميائية )أكسدة  
نواتج هذه التفاعالت كمادة مصهورة أو كمادة يتم ترسيبها على أحد القطبين ونذكر منها مثاًل عملية  

الكروم والذهب ، وكذلك إنتاج معدن األلمنيوم أو المنغنيز وتنقية النحاس  بالفضة و طالء المعادن  
وتحليل مصهور كلور الصوديوم إلنتاج الصوديوم وغاز الكلور أو إلنتاج هيدروكسيد الصوديوم وغير  

 ذلك .  
مصهور(       أو  )محلول  الكهربائي  للتيار  ناقلة  ومادة  قطبين  يحوي  وعاء  من  الخلية  تتركب 

القــــطب الموجب  ( ، ويتم عــــــادة وصـــــــل  2إرجاع( الشكل) -األقطاب تفاعالت )أكسدة  تحدث علىو 
 )   لتيار مستمر من وحدة تغذية خارجية إلى القطب الذي يجب أن تحدث عنده تفاعالت   ) + 

  (  -القطب السالب ) كما يتم وصل  *7(Anode) " المصعد "ويدعى في هذه الحالة   األكسدة
القطب  إ المهبط  لى  الحالة  هذه  في  ويدعى  اإلرجاع  تفاعالت  عنده  تحدث  أن  يجب  الذي 

(Cathode) . 
 

 
 

 (  Anode، مصعد=  cathode)مهبط= ( : نموذج لخلية تحليل كهركيميائي 2الشكل) 

 
 تي المصعد والمهبط في خلية تحليل كهركيميائي.* لحظ أن إشارتي المصعد والمهبط في خلية غلفانية هي بعكس إشار  7
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 ( : خلية تحليل كهركيميائي3الشكل) 

 
 تذك ر أن :

 
 

        (Anode)  األكسدة تتم دوما  عند المصعد  -
        (Cathode)تم دوما  عند المهبط اإلرجاع ي -

 

 * في خلية غلفانية يكون :  •
 . موجب)+( )إرجاع( (Cathode)المهبط  -
 . ( )أكسدة(-سالب ) (Anode)المصعد   -
 في خلية تحليل كهركيميائي :  •
 . ( )إرجاع(- سالب) (Cathode)المهبط  -
 موجب)+( )أكسدة(  (Anode)المصعد   -

 
_________________________________ ___________________________ 

 الحظ أن إشارتي المهبط والمصعد في خلية غلفانية هي بعكس إشارتي المصعد والمهبط في خلية تحليل كهركيميائي.* 
 

  Quantitative Calculations of Electrolysis ل الكهركيميائي :يالحسابات الكم ية في التحل -3-1

التي     لشدة  التجريبي  القياس  للتغيرات  إن  كمي  حساب  إجراء  من  ُيمّكننا  والزمن  الكهربائي  ار 
دة الفاراداي  ـــــــــي تستند إلى وحــــــــالكهركيميائي، وه )التحلل( الكيميائية في الخلية أثناء عملية التحليل 

( F )    التي عرفها العالم اإلنكليزي ميشيل فاراداي(Michael Faraday, 1791/1867)    بأنها
 (  من االلكترونات: ( mol 1كهرباء المعادلة إلى كمية ال

…………………..  (3)  -1 F  =  1 mol  e 
، ولسوف كولوم   96487ينقل كمية من الكهرباء تعادل  ( F 1 )ولقد تبين بالحساب أن 

 لرقم مدورًا كما يأتي : نستخدم هذا ا 
1 F  = 96500   C  (كولوم) …………. (4) 
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 بالعالقة :   tلمنقولة خالل زمن ا Q وُتحسب كمية الكهرباء 

 Q  =  I  x  t  ………………………  (5) 
 )بالواط( فتساوي :   Wهي شدة التيار المستمر. أما الطاقة  I حيث 

W  =  I  x  V   …………………… (6) 
 وهكذا فإن :

 كولوم  1آمبير(  =   1ثانية( .  )   1)     
1 C  =  ( 1 A ) . ( 1 sec. ) 

1  W  = ( 1 A ) . ( 1 V )           
 .   ( KW = 1000 W 1 )مع العلم أن  

 F 1يلزم كمية كهرباء تساوي     Ag)+ (من محلوله Agمن معدن الفضة   ( 1mol )ولترسيب 
 F 1يلزم كمية كهرباء تساوي   Cu)++ (من محلوله Cuمن معدن النحاس   ( 1mol )ولترسيب 
  F 1يلزم كمية كهرباء تساوي   r(C+++ (من محلوله Crمن معدن الكروم   ( 1mol )ولترسيب 

 .( F 1 )يقابل  mol e 1 )- (وذلك ألن كل 
 

 
 الطالء بالفضة. -تحليل كهركيميائي ( : خلية 4الشكل)
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   𝐸𝑜  جهود اإلرجاع القياسية : -4
 . ℃ 25ودرجة الحرارة   ( mol/L 1 )تذّكر أن :)الشروط القياسية( هي : التركيز    

إنش       خليةُيمكن  نصف  أي  من  غلفانية  خلية  المعدن(    اء  لهذا  ملح  في  مغموس  )معدن 
 والمسرى الهيدروجيني، وقد اصطلح أن يكون الجهد القياسي للمسرى الهيدروجيني يساوي الصفر  

𝐸𝑜 (𝐻+ , 𝐻2) = 0.00 V (، وبناًء عليه يمكن قياس جهود اإلرجاع لمختلف أنواع  5-)الشكل
 صاف الخاليا(.المساري )أو أن

 
 الهيدروجين ذات فرق الجهد صفر ( : خلية 5الشكل) 

 

يشكل نصف الخلية   Zn/ZnSO)4(مسرى توتياء مغموس في محلول كبريتات التوتياء    مثال :
)أو نصف تفاعل الخلية(  يربط عبر جسر ملحي مع مسرى هيدروجيني وبذلك تتشكل الخلية  

 (.6-)الشكل ℃ 25التي تعمل عند 
 

 
 

مربوط   Zn/ZnSO)4(مسرى توتياء مغموس في محلول كبريتات التوتياء (: خلية 6ل) الشك
 عبر جسر ملحي  مع مسرى هيدروجيني 
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وينتج هذا    (V 0.76)يشير مقياس الفولط الذي يربط مع قطبي الخلية على فرق جهد يساوي  
 عن عملية تأكسد التوتياء وإرجاع الهيدروجين وفق التفاعالت اآلتية :

 

   𝐻2(𝑔) → 2 𝑒− + 2 𝐻(𝑎𝑞)
+  

2 𝑒− + 𝑍𝑛(𝑎𝑞)
++  → 𝑍𝑛𝑠   

𝑍𝑛(𝑎𝑞)
++  + 𝐻2(𝑔) → 𝑍𝑛𝑠 + 2 𝐻(𝑎𝑞)

+  
 

 ( نجد :1ومن المعادلة ) 
𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑜  =  𝐸𝑟𝑒𝑑.

𝑜  −   𝐸𝑜𝑥𝑑.
𝑜   =   𝐸𝐻+

𝑜   −   𝐸𝑍𝑛+2
𝑜    

0.76 =  0.00 𝑉 −  𝐸𝑍𝑛+2
𝑜  

𝐸𝑍𝑛+2
𝑜  =  − 0.76 

 جهد االختزال سالب ألن التوتياء لديه ميل أقل لإلرجاع من الهيدروجين.  ونجد أن : 

يكون لها قيم موجبة لجهد اإلرجاع وتلك األصعب إرجاعًا     H+إن الشوارد األسهل إرجاعًا من     
رجاع سالب، وعلى هذا األساس ُرّتبت تفاعالت اإلرجاع لكثير من الشوارد  يكون لها جهد إ  H+من  

)نصف الخلية( في جدول السلسة الكهركيميائية وفق القيم المتناقصة لجهد اإلرجاع من األعلى  
نحو األسفل . إن جهود اإلرجاع القياسية يمكن استخدامها للتنبؤ بتفاعل الخلية وحساب قيمة  

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑜  إرجاع( يحدث في خلية غلفانية تلقائيًا أم    -ا تستخدم لتحديد ما إذا كان تفاعل )أكسدةكم

 ال ، وكذلك لتحديد تلقائية تفاعل ال يحدث في خلية غلفانية.
 

 Cell potential and thermodynamics الترموديناميك وجهد الخلية : -5

Ecello ل ما من قيم  يمكن حسابها لتفاع     Go∆   و   Kc  إن قيم            . تربط معادلة نرنست     
وتعبير فعل الكتلة ، وتمكننا من حساب    𝐸𝑜وجهد الخلية القياسي    ( E )الشهيرة بين جهد الخلية  

 . ( M 1 )جهد الخلية عند أي تركيز للشوارد يختلف عن القيمة القياسية 
− ∆𝐺  =  𝑊𝑚𝑎𝑥.           ;            𝑊𝑚𝑎𝑥   =  𝑛  𝐹  𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙  

∆𝐺   = −𝑛𝐹 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙…… . . . . …… . . . . . . . . . . (7) 
  ∆𝐺𝑜 = −𝑛𝐹𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙  

𝑜 ……… . . . … . . . . …   (8) 
 ∆𝐺       .تغير طاقة جيبس الحرة =  = ∆𝐺𝑜.تغير طاقة جيبس الحرة القياسية 
 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙     .جهد الخلية = 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙  

𝑜  .جهد الخلية القياسي = 
 𝑊𝑚𝑎𝑥 .)العمل األعظمي )العمل المفيد = 𝑛    تفاعل ي  = عدد موالت االلكترونات المتبادلة ف 

 إرجاع(. - )أكسدة         
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 (، ونتبين ذلك من : SIبواحدة الجول )حسب واحدات  𝐺∆تقاس  
/Coulomb)(Joule) -) (coulomb/mol e-=  (mol e   ∆𝐺=   max.W 

   = Joules  ∆𝐺=   max.W   
ُيعد  قياس ثابت االتزان لتفاعل ما من تطبيقات الكيمياء    تحديد ثابت االتزان :  - أ

  cKللغازات و     pK(ترتبط مع ثابت االتزان )  𝐺𝑜∆الكهربائية، إذ نعلم  أن   
 للمحاليل( بالعالقة:

∆𝐺𝑜   =  − 𝑅𝑇 𝑙𝑛 𝐾𝐶     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 
𝐺𝑜∆وبما أن )   =  − 𝑛 𝐹 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙 

𝑜(   فإنه يمكننا الربط بين𝐸𝑜  وcK : بالعالقة اآلتية 

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙 
𝑜 =

𝑅 𝑇

𝑛 𝐹
 𝑙𝑛𝐾𝑐 ………………… . . (10) 

                    

 ℃ 25(: جهد االختزال القياسي عند الدرجة 1الجدول)         
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وبعد تعويض   (℃ 25)ويستخدم اللوغارتم العشري عادة في هذه العالقة، وعند الدرجة القياسية 
 : R (R = 8.314   J/mol K)وثابت الغازات العام  F قيمة 

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑜 =

0.0592

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐾𝑐 ……………… . (11) 

وهي تساوي الــــــفولط   ( J/C ) مقسومة على كولوم أي  ( J )له واحدة جول  (0.0592)الثابت 
 هي عدد موالت االلكترونات المتبادلة في تفاعل الخلية، كما بينا سابقًا.   n و 

 

 The effect of concentration on cell potentialتأثير التركيز على جهد الخلية :  - ب

يكون جهد    ( M 1 )عندما تكون تراكيز الشوارد في الخلية مساوية لوحدة التركيز      
وعندما يتغير التركيز يتغير كذلك جهد الخلية،     oEمطابقًا لجهدها القياسي    ( E )لخلية  ا

تقترب   حيث  الخلية  مواد  اسُتهلكت  كلما  تدريجيًا  ينقص  الجهد  فإن  تشتغل،  خلية  وفي 
تزان عندما يقترب جهدها من الصفر ونقول في هذه الحالة: إن الخلية  الخلية من حالة اال

 تُنفذت.)البطارية( قد اس
   (Nernest equation)إن تأثير التركيز على جهد الخلية توضحه معادلة نرنست     

 وهي اآلتية : (Walter Nernest 1864-1941)نسبة إلى العالم 

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙. = 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑜 −

2,303 𝑅 𝑇

𝑛 𝐹
𝑙𝑜𝑔𝐾 ……………… . . (12) 

 ثر تداواًل :يمكن كتابة المعادلة بشكل أك ℃ 25وعند الدرجة 

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙. = 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑜 −

0.0592

𝑛 𝐹
𝑙𝑜𝑔𝐾 ……………… . . (13) 
 

 هي ثابت االتزان لتفاعل الخلية. K حيث  
      n  .عدد موالت االلكترونات المتبادلة في تفاعل الخلية 

 
 

 

 

 

 

 



  

 129 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

 الحادي عشر الفصل 
 المركبات الهيدروكربونية كيمياء 

 ( انات ــــــــــ)األلك 

    مقدمة -1
 

س كمنهج منفصل في الكثير  درّ الحديثة وتُ الكيمياء  أحد أهم فروع علمالكيمياء العضوية هي       
بدراسة المركبات التي تحتوي على ذرات الكربون   تهتمعالم، وهي من األنظمة التعليمية في أنحاء ال

وخواص   بنية وتختص بدراسة  ة يوتبحث في المركبات المرتبطة بالحياة والكائنات الح، بشكل عام 
 .، ولهذا سميت بالعضوية تكوينها  الداخلة في   والمواد العضوية  لمركبات اوتفاعالت 
المواد    ُتعدو      مختلف  في  العضوية  الحياة   وهاماً   حيوياً   عنصراً المركبات    مثل   الستمرار 

  أصبحت الجسم البشري.    بناءساهمة في  هي المركبات العضوية المُ و الكربوهيدرات والدهون  و البروتينات  
تشير الدراسات  ، و فقط    وليس على أساس مصدرها يف على أساس تركيبها البنائعرّ تُ   العضوية  وادالم

على  (  1:20هما ) ر من المركبات غير العضوية وتصل النسبة بينأكثر بكثي   العضويةالمركبات  إلى أن  
 ."الترتيب تقريبا

 

المركبات    تعود       االل   وكثرتها  العضويةوفرة  على  الكربون  ذرة  غيرها  قدرة  نفسها ومع  رتباط مع 
ضها  ذرات الكربون مع بع   ارتباط إمكانية    مع  أكثر   أو  ةأو ثنائي  ةفقد ترتبط بروابط أحادي،    ةبطرق عديد

  )كل ذرات الحلقه   ةأو على هيئة حلقات متجانس  ةعلى هيئة سالسل مستمرة أو متفرع  ةبطرق مختلف
 .كربون(  ة للحلق ةكربون( أو غير متجانسة )ليس كل الذرات المكون

انول  ت االيبكثرة ونذكر على سبيل المثال ال الحصر:    المركبات العضوية في حياتنا اليومية   تستخدم     
الكيروسين  ، والمشتقات النفطية مثل  العطور ومستحضرات التجميل  للتطهير وفي صناعة    الذي يستخدم

وا المنزلي و والبنزين  والغاز  ،  زيوت لمازوت  المهدرجة  والسمون  النباتية  والزيوت   ، والشحوم    التزليق 
و األصباغ   األسمدةو   الطبية العقاقير  و المبيدات الحشرية واألحبار  و   األدوية و عضوية  الجميع األغذية  و 
  العضوية مركبات  كثير من الالالعلماء  حضر    .والمنظفات  والدهانات  والُمذيبات والمالبس     البالستيكو 

سندرس كيمياء أهم المركبات  و   دمييجد طريقة إلى األسواق واالستخدام اآل  اوالكثير منه   ت الدنياالتى مأل
 الهيدروكربونية وتطبيقاتها واستخداماتها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
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البحتة والتطبيقيةتعتمد  تُ         للكيمياء  الدولي  االتحاد  تسمية    ( أيوباك    (IUPAC سمية  في 
التسمية  هذ  تعتمدوا .    الهيدروكربونية  المركبات حمض    : مثالً   ةالشائع  ةالقديم  اءاالسمه 

أن    acetic acid  الخل حيث  الالتيني  األصل  من  كلمكلمة  وهو  بالالتينية  يقابلها         ةـــــــــخل 
acetum     المركبات المعروفة وقد أبقاها االتحاد  و للكثير من  الكثير من األسماء الشائعة  يوجد 

الدولي  الدولي على حالها.   المركبات العضوية في االتحاد  كان من الطبيعي أن تبدأ لجنة تسمية 
)   الهيدروكربونات ة  بوضع قواعد تسميّ  الهيدروجينية(  (   Hydrocarbonsالمشبعة  الفحوم  ألن  )أو 

ن المركبات العضوية األخرى ليست سوى مشتقات منها ، لذلك سنهتم بدراسة قواعد تسمية هذه ييمال
والمشتقات   كالكحوالت  أخرى  عضوية  مركبات  تسمية  طرق  فهم  علينا  ستسهل  ألنها   ، المركبات 

 األلديهيدات .... إلخ. الهالوجينية و

هو : يجب أن يأخذ كل مركب اسمًا    هسسااعتمد االتحاد الدولي عند وضعه قواعد التسمية مبدًا أ    
  ( وهذا المبدأ يحقق ميزتين أساسيتين: Isomers  صاوغاتخاصًا به حتى لو كانت المركبات ) مت

يمكنك أن  ، و   IUPAC يمكنك أن تكتب صيغة المركب بسهولة إذا أعطيت اسمه حسب قواعد
 تسمي المركب حتى لو كانت الصيغة المعطاة معقدة.

 ئية للمركبات الهيدروكربونية : الصيغ البنا -2
 تكتب الصيغ البنائية وفق ثالثة نماذج هي :     

 وتدعى صيغة لويس ، وهي نوعان :   الصيغ المنشورة : -2-1
مثال : ) الميتان + االيتان + البروبان + البنتان +    ،  الصيغ المنشورة المفصلة -أ

الثية األبعاد في الفراغ  الهكسان + الهيبتان.....الخ ( حيث نالحظ الصيغ المنشورة وث
وُتمثل الذرات بكرات صغيرة، ويبين الشكل اآلتي مجسم فراغي لجزيء الميتان مثاًل  

( ، إضافة إلى جزيء  o09.51)وهو هرم رباعي السطوح و الزوايا بين ذراته تساوي  
 االيتان والبروبان والبنتان والهيكسان والهيبتان.

 = ذرات الهيدروجين  الكرات الرمادية اللون     ;= ذرات الكربون    الكرات السوداء
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وتسمى صيغ لويس أيضًا ، ومثالها : نظامي الهيبتان    الصيغ نصف المنشورة : -ب
 ويكتب بعدة صيغ وفق اآلتي :

 

 
 الهيكسان  -ن               حلقي الهيكسان                                     

 

وهي التي تعبر عن الصيغة المجملة للمركب ، وتبين العناصر   الصيغ المج ملة : -2-2
 ا المركب إضافة إلى عدد ذرات كل عنصر مثال :التي يتكون منه 

12H4C  14        ;البوتانH10C  .الديكان ، ...... وهكذا 
 

ويعّبر عنها بخطوط مستقيمة بحيث يمثل رأس الخط ذرة كربون   الصيغ الهيكيلية :  -2-3
طرفية والتقاء خطين يعني ذرة كربون وسطية ، ويتم وضع الزمر الوظيفية عند تالقي هذه  

ط  )الخطين المزدوجين إن وجدا يشيران إلى رابطة مضاعفة أو مزدوجة( ،   الخطو 
 واألمثلة اآلتية توضح  ما سبق.

 

 

  البنتان  -ن
 الهيكسان -ن

 
 الهيبتان  -ن

3CH2CH2CH2CH2CH2CH3CH 
3CH -5)2( CH-3CH 

 )سلسلي(  الهيبتان -ن
 ب بهذا الشكل يمكن أن يكت

3CH-2CH-2CH-2CH-2CH-2CH-3CH 
 )سلسلي(  الهيبتان -ن

 
 

 يمكن أن يكتب بهذا الشكل  
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 صيغة هيكلية مجسمة كما تبدو في الفراغ     ;نونان                 -ن                 

 

 
 حلقي الهيكسان 

 
 

 حلقي البنتان

 
 

 

 حلقي البروبان
 

 

 
 

     
 

 بنزن  تولوين  أورتو كزايلين  ميتا كزايلين  بارا كزايلين ميتا كزايلين 
                   BTX                                                             مركبات عطرية 
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 𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏+𝟐  :Alkanesالصيغة العامة   -انات ومصادرها ـ االلك -3

وفق قواعد  (Saturated Hydrocarbons)   المشبعةيدروكربونية ُتعد المركبات اله       
IUPAC وُيعد  النفط والفحم   كل المركبات العضوية األخرى.  ا شتق منهتُ  ذي األصل ال رالجذ

 الحجري المصدر األساس للمركبات الهيدروكربونية .

ي خزانات كبيرة الحجم  ُيوَرد النفط الخام من مصادره ) الحقول أو غيرها من المصادر( وُيجمع ف    
ه بواسطة مضخات إلى وحدة التقطير )هي الوحدة  في المصافي النفطية التي ويتم استجرار كميات من

األساس في أي مصفاة للنفط ( وقبل دخوله إلى برج التقطير يتم تسخينه في فرن خارجي )العمود  
 خن إلى برج التقطير عند أسفله.( ومن ثم ُيدفع النفط السا1-الشكل  –االسطواني الكبير في الصورة 

قاوم للتآكل ويكون عادة بشكل دائري ، وبداخلة عدد من الصواني  ُيصنع برج التقطير من المعدن الم     
من   البخارية(  الحالة  )في  الصاعدة  الهيدروكربونية  المركبات  بعبور  تسمح  صمامات  أو  بفتحات  المزودة 

التي   تحملها وبحسب درجة غليانها ويتجمع كمية من المركبات  صينية ألخرى وذلك بحسب كمية الطاقة 
لسائلة فوق الصينية ،  ومثل هذا الوضع  يؤمن التالمس الكبير بين المركبات الهيدروكربونية  الهيدروكربونية ا

الصاعدة )بخار( في كل صينية  وبين المركبات الهيدروكربونية السائلة المتجمعة فوق الصينية ، وهكذا يتم  
ستثنى من ذلك الصواني العليا  س بين الغازات )األبخرة الصاعدة( والسوائل المتكاثفة عند كل صينية ويالتالم

والتي تمر عبرها المركبات الغازية ذات درجة الغليان المنخفضة، وهكذا تتم عملية الفصل وتصنيف المركبات  
تكثف وترسل لمعالجات الحقة، كما  الهيدروكبونية على طول البرج حيث يتمُ سحب الغازات من أعلى البرج و 

- ُمحددة من جانب برج التقطير والصينية الموافقة )كما في الشكل يتم سحب قطفات نفطية ذات درجة غليان  
( حيث نحصل على المنتجات النفطية مصنفة حسب بدء درجة غليان ونهاية غليان كل قطفة ويتحدد  1

 فيها هذه القطفة.مجال غليان كل قطفة بحسب الغاية التي ستستخدم   

 قطير( و هي  :  عمليًا نحصل على القطفات الموضحة )في رسم برج الت  
LPG 𝐶1الغاز المنزلي  (1 − 𝐶4 < 20البنزين)الغازولين(   (2  ((℃ 20 −  200 ℃) ) 
175الكيروسين   (3 − 250الوقود)الفيول(   زيت (4  ((℃ 275  − 400 ℃) ) 
 مخلفات)األسفلت( (6  ((℃ 350  فوق   زيوت التزليق   (5
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 نفط ومقطع في برج التقطير لل( : مصفاة 1الشكل) 
 

المتفرعة      ( 1) الجدول    يوضح   غير  المشبعة  الهيدروكربونات  بأسماء  )السلسلية(  قائمة 
الحظ أن أسماء المركبات األربعة األولى هي أسماء شائعة وقد اعتمدها االتحاد  .   IUPAC حسب

 الدولي كما هي ودون تغيير.
 
 المركبات العضوية : تسميةعامة لقواعد  -4

)االسم ُيشتق من عدد ذرات الكربون    االسمأساسًا إلعطاء  ها  ونعدأطول سلسلة  نختار   -4-1
،  ة ال تكون السالسل مستقيمة عادة وللتبسيط سنفترضها مستقيم,  في السلسة األساس( 

 ويعطى أقل رقم للكربون الذي يرتبط مع مجموعة الكيلية.
التي    كربون عطي ذرة الن( و .… 1,2,3,4ألرقام العربية ) اين  م هذه السلسلة مستخدمــّــرقن -4-2

 ستبدلة أصغر رقم.المجموعة المُ ب ترتبط
ضع " شرطة" ثم  نأواًل , ثم      المجموعة األلكيلية   ترتبط معالتي    الكربون كتب رقم ذرة  ن -4-3

)حسب تسلسل الحروف    األلكيلية بالمجموعة  ين بادئ  واحدة  وحدة   كتب االسم كلهن
أرقام الُمستبدالت  أن جذر ايتيل يسبق جذر ميتيل، وهكذا( ويجب أن تكون  ي  أاألبجدية  

 أصغر ما يمكن .
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   IUPAC حسب )السلسلية( الهيدروكربونات المشبعة غير المتفرعة عدد من أسماء   ( :1الجدول)

 

 

حرفا  بالعربية االسم م    
ليزية كما هو  كاسم المركب باإلن

 معتمد من االتحاد الدولي
م اليونانية األرقا  

وأسماؤها الالتينية   
عدد ذرات 
 الكربون 

 صيغة المركب غير المتفرغ
 ) السلسلي ( 

ان ـــــــميث  Methane* Un  I 1 CH4 

ان ـــــــــإيث  Ethane* Do  II 2 CH3CH3 

ان ـــــــبروب  Propane* Tri  III 3 CH3CH2CH3 

انـــــــبوت  Butane* Tetra   IV 4 CH3CH2CH2CH3 

انــــــــتبن  Pentane* Penta   V 5 CH3(CH2)3CH3 
ان ــــــهكس  Hexane hexa   VI 6 CH3(CH2)4CH3 
انـــــــهبتن  Heptane hepta   VII 7 CH3(CH2)5CH3 
ان ــــــــأوكت  Octane Octa   VIII 8 CH3(CH2)6CH3 
انـــــــــنون  Nonane Nona   IX 9 CH3(CH2)7CH3 
ان ـــــــــديك  Decane** Deca   X 10 CH3(CH2)8CH3 

ان ـــــــــديك أون   Undecane Undeca   XI 11 CH3(CH2)9CH3 
ان ـــــــديك دو  Dodecane Dodeca   XII 12 CH3(CH2)10CH3 
ان ــــــــديك تري   Tridecane Tridecane   XIII 13 CH3(CH2)11CH3 
ان ـــــــــديك تترا  Tetradecane Tetradecane   XIV 14 CH3(CH2)12CH3 
ان ـــــــديك بنتا  Pentadecane Pentadecane XV 15 CH3(CH2)13CH3 

نآايكوز   Eicosane Eicosane   XX 20 CH3(CH2)18CH3 
 األسماء ليست مشتقة من أسماء األرقام الالتينية.     *                

 أو أكثر تشتق من أسماء األرقام الالتينية .   كربونذرات  5أسماء المركبات التي تحوي    **              
 

 

 ؟     هيدروكربونيكيف نحدد اسم المركب ال -5
ستخدام نكتب اسم المركب األساسي )أي السلسة الهيدروكربونية متضمنًا عدد ذرات الكربون با

  وإضافة  Pent( بالالتينية وهي  5نبدأ بكلمة ) :  (  ومن أجل مركب البنتان مثاًل  األرقام العربية
 :    (( ، أي  Pentane = Pent + aneسيكون اسم المركب  اً ( إذ آن الالحقة ) 

 وهكذا...... = بنتـــــــان (  آن)بنت +  
تدل               ane(  والنهاية  8يدل على الرقم )   Octالمقطع    Octane: اسمه    18H8C   مثال : 

 كانات(.على عائلة هذا المركب وهي عائلة الهيدروكربونات المشبعة )االل
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 أمثلـــــــة :  

 
  ميتيل هيكسان  -2-ايتيل-4

 ثنائي ميتيل هيبتان -3،3-ايتيل-4
 

 
 

3,5-Diethyl-3,5-Dimethyl Heptane 
 ثنائي ميتيل الهيبتان  -5،3-ثنائي ايتيل -5،3

 
 ثنائي متيل نونان  -7،2-ثانوي بوتيل -5

 

       : Alkyl groups   : 𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏+𝟏 األلكيلية   (المجموعاتالزمر)تسمية   -6
 

من عدة ذرات وتنتج نظريًا              ن انتزاع ذرة مالمجموعة األلكيلية  هي وحدة كيميائية تتكون 
  .غير مشبعة تبحث عن شريك لترتبط بههيدروجين من أحد األلكانات فينتج عن ذلك رابطة حرة  

اسم   من  المجموعة  اسم  من  الهيدروكربون يؤخذ  اشتقت  بعد  الذي     – ane  النهاية   استبداله 
 )ايل( .    -yl بالنهاية

  (. 2كما يوضح ذلك الجدول)   CH)3- )يصبح اسمه ميتيل  CH4الميتان      مثال :
 

 االلكانات والمجموعات األلكيلية المشتقة منها   ( :2الجدول ) 
 

  Alkane    االلكان صيغة األلكيل  اسم المجموعة االلكيلية 
يل تمي  𝐶𝐻3 − CH4             Methane 

يلتاي  𝐶𝐻3𝐶𝐻2 − Ethane              3CH3CH 

 ـبروبيل 
𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻2 − CH3CH2CH3   Propane 

 -CH3CH2CH2CH2 بوتيل
CH3CH2CH2CH3 Butane  يزوبوتيلا  

 

 

 



  

 137 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

 

 الخصائص الفيزيائية لأللكانات :  -7
  ( 3لعدد من األلكانات الغازية والسائلة والصلبة الجدول)   الخصائص الفيزيائيةفيما يأتي    نوضح 

ومثل هذا الجدول يعطينا فكرة جيدة عن خصائص الهيدروكربونات  كي نعرف كيف نتعامل معها  
 ساس للطاقة.كونها المصدر األولفي حياتنا اليومية ألنه ال غنى لنا عنها 

 

 ( : بعض االلكانات  وخصائصها الفيزيائية 3الجدول)
 

 

 الصيغة  اللكانا
درجة 

   [C°]الغليان
  [C°] درجة االنصهار

 الكثافة
)°C (at 20  ] 3[kg/m 

Methane 4CH -162 −182 0.656 (gas) 

Ethane 6H2C −89 −183 1.26 (gas) 

Propane 8H3C −42 −188 2.01 (gas) 

Butane 10H4C 0 −138 2.48 (gas) 

Pentane 12H5C 36 −130 626 (liquid) 

Hexane 14H6C 69 −95 659 (liquid) 

Heptane 16H7C 98 −91 684 (liquid) 

Octane 18H8C 126 −57 703 (liquid) 

Nonane 20H9C 151 −54 718 (liquid) 

Decane 22H10C 174 −30 730 (liquid) 

Undecane 24H11C 196 −26 740 (liquid) 

Dodecane 26H12C 216 −10 749 (liquid) 

Tridecane 28H13C 235 -5.4 756 (liquid) 

Tetradecane 30H14C 253 5.9 763 (liquid) 

Pentadecane 32H15C 270 10 769 (liquid) 

Hexadecane 34H16C 287 18 773 (liquid) 

Heptadecane 36H17C 303 22 777 (solid) 

Octadecane 38H18C 317 28 781 (solid) 

Nonadecane 40H19C 330 32 785 (solid) 

Icosane 42H20C 343 37 789 (solid) 

Triacontane 62H30C 450 66 810 (solid) 

Tetracontane 82H40C 525 82 817 (solid) 

Pentacontane 102H50C 575 91 824 (solid) 

Hexacontane 122H60C 625 100 829 (solid) 

Heptacontane 142H70C 653 109 869 (solid) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Methane
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethane
https://en.wikipedia.org/wiki/Propane
https://en.wikipedia.org/wiki/Butane
https://en.wikipedia.org/wiki/Pentane
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexane
https://en.wikipedia.org/wiki/Heptane
https://en.wikipedia.org/wiki/Octane
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonane
https://en.wikipedia.org/wiki/Decane
https://en.wikipedia.org/wiki/Undecane
https://en.wikipedia.org/wiki/Dodecane
https://en.wikipedia.org/wiki/Tridecane
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetradecane
https://en.wikipedia.org/wiki/Pentadecane
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecane
https://en.wikipedia.org/wiki/Heptadecane
https://en.wikipedia.org/wiki/Octadecane
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonadecane
https://en.wikipedia.org/wiki/Icosane
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_alkanes
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_alkanes
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_alkanes
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_alkanes
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_alkanes
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 العضوي ة :آليات التفاعالت  -8
 تتضمن هذه اآلليات كسر وتشكيل روابط كيميائية ، و يوجد طريقتان :

 تحلل و انشطار متجانس. -
 تحلل و انشطار غير متجانس. -

 وسوف نناقش كل حالة من هاتين الحالتين:   
 تحلل و انشطار متجانس :  -8-1

ذر          كل  تأخذ  بحيث  متناظر  بشكل  الرابطة  فيه  الرابتنكسر  طرفي  على  المشتركة  ة  طة 
الكترونًا واحدًا من الزوج االلكتروني الذي تكونت منه الرابطة، ونوضح هذا االجراء من خالل  
الكلور والهيدروجين في مركب حمض كلور الماء الغازي، وفق   انشطار أو تحلل الرابطة بين 

 التفاعل:
 

 
   +   →  

 
𝐶𝑙̇         + �̇� → Cl……..…..H → H -- Cl 

      يدة التفاعلية شد 
 

ويتطلب مثل هذا     " المـبادرة "تتضمن هذه اآللية تشكيل جذور حرة في خطوة تسمى   ❖
االجراء تزويد الجملة )وسط التفاعل( بكمية مناسبة من الطاقة لتحلل الرابطة ومن ثم  

طاقة الزوج  )وتعني كلمة تحلل أنه بعد امتصاص الجزيئة لكمية من الطاقة تزداد    فصمها وإنتاج جذرين

ذرتين باالبتعاد تدريجيًا عن بعضهما  االلكتروني المشكل للرابطة وتزداد معها سعة االهتزاز ويبدأ الكتروني ال
البعض ويستمر هذا األمر حتى الوصول إلى مرحلة االنفصال التام وتشكل ذرتين منفصلتين تحمل كل واحدة  

 . بطة أي فصم الرابطة وإنهاء الشراكة(منهما الكترونها الذي سبق وشاركت به في تكوين الرا
 

يمكن للجذور الحرة التغلغل بمهاجمة جزيئات أخرى )غير جزيئات كلور الهيدروجين(   ❖
 )ألنها تتمتع بطاقة وفعالية عاليتين(." االنتشار " وتدعى هذه العملية 

هذا    ويؤدي   " اإلنهاء "  يمكن أن يتحد جذران مع بعضهما البعض وتدعى هذه العملية ❖
 اإلجراء إلى توقف التفاعل.  
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 متجانس : غير  انشطارتحلل و   -8-2

هو انفصام غير متساو   للرابطة المشتركة  وتأخذ الذرة األكثر كهرسلبية كال الكتروني                

الرابطة وأفضل مثال على هذه الحالة حمض كلور الماء )هنا الكلور أكثر كهرسلبية من الهيدروجين  

 غمامة االلكترونية نحوه بشكل أكثر، ولهذا ينشأ ثنائي قطب(.حب الوبالتالي فهو يس
 
 

[  ]− [  ]+ → 
 

 

𝐻+𝛿 𝐻+𝛿 →  
 

-Cl  +H → H  − 𝐶𝑙  

ذرة أكثر كهرسلبية من    Xحيث تمثل ( C - X ) أن يحدث في رابطة من النوع  لالنشطار يمكن 

 :  (X = Br)الكربون، كما يوضح المثال اآلتي 
 

𝐵𝑟− 
 

+ 
 

3CH + 
 شاردة الكربونيوم 

→ 
 

− 𝐵𝑟 C 3H 
 

     

الكربونيوم         شاردة  الهيدروكربونات    +3CHإن  تتفاعل مع  أن  لها  ويمكن  عالية  فعالية  ذات 

األخرى لتشكل طيفًا واسعًا من المركبات التي لها استخدامات كثيرة وخاصة في الحصول على بنزين  
نشير هنا إلى أن الجزيء الذي لدية    يزيد في درجة أوكتان الوقود.  يحوي مركبات متشعبة وهذا  
يء الذي يقبل أو يضم زوج الكترونات ، وأن الجزيء الذي لديه خاصية  خاصية االلكتروفيل  هو الجز 

 النيوكليوفيل  هو الذي يمنح زوج من االلكترونات لجزيئة أخرى.
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                  تفاعالت األلكانات : -9

 Elimination Reactions  :الحذف  تفاعالت  -9-1
 

 اآللية اآلتية : ندرس كمثال تفاعل  حذف الماء من الغول التيلي وفق     
 

O 2+ H  4H2C    
𝐻2𝑆𝑂4   مركز
→           OH5H2C  

 آلية التفاعل :
 

 
 

 

 Substitutions Reactionsتفاعالت االستبدال :   -9-2
ميتان بالكلور ، ويتم التفاعل وفق آلية  ندرس تفاعل استبدال الهيدروجين في ال

 الجذور الحرة حسب التفاعل :

Cl  +   HCl3CH            𝑈𝑉  𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡    
→                 2+   Cl   4CH 

 
                   Termination           HCl        →    .Cl     +.H         
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 Hydrolysisتفاعالت الحلمهة :   -9-3
( ، حيث تتفكك جزيئة المركب  -OH   هيدروكسيل ) الماء بشكل   وتعني إضافة

 تسريع التفاعل بوجود حمض أو قلوي.الخاضع للتفاعل بالماء ويتم 
 حلمهة هالوجين الكان بالماء إلنتاج الغول وفق التفاعالت : مثال :

OH   + HBr5H2C     →O      2Br   +  H5H2C 
 منتجات مخنلفة: وتكون الحلمهة أسرع بوجود قلوي وتعطي 

OH   +   NaBr       5H2C    →Br   +  NaOH      5H2C   
 

 Oxidation Reactionsتفاعالت األكسدة :   -9-4
األكسدة هي عملية خسارة الكترونات من ذرة ما في التفاعالت العضوية، واالرجاع      

ت  عكسها،  وقد يكون  من األسهل النظر إلى  تفاعالت األكسدة  بداللة عدد ذرا
األكسجين أو عدد ذرات الهيدروجين قبل التفاعل وبعده. و هي أيضًا عملية إضافة  

 ذرات الهيدروجين من جزيئة ما. ذرات األكسجين لجزيئة ما أو إزالة
ات البوتاسيوم  ــــــلول ثنائي  كرومـــــــــــــاألكسدة الجزئية للاليتانول إلى ايتانال باستعمال مح ( : 1مثال ) 

( VI )              . المحمضة 

 
𝐾2𝐶𝑟2𝑂7
→          𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂   +    𝐻2𝑂OH  +  [ O ]   5H2C  

 ايتانول                          ايتانال                           
 Hذرات        6و           Oيحوي اليتانول على ذرة     

 Hذرات        4و          Oيحوي اليتانال على ذرة     

 

   اليتانوئيك، وفق التفاعل :إلى حمض  للاليتانول )الغول التيلي(  األكسدة التامة ( :2مثال )

O2COOH  +  H3CH   →OH  +  2 [ O ]   5H2C 

   إن تفاعل الرجاع  هو عملية نزع ذرات األكسجين من الجزيئة  أو إضافة ذرات            
 الهيدروجين.            

 
 ارجاع كيتون باستعمال بورات رباعي هيدريد الصوديوم : ( :  3مثال )
 

3CHOHCH3CH        
𝑁𝑎𝐵𝐻4
→           3CH-CO-3CH  

 األسيتون    2-بروبانول
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 2-ايزوبروبانول أو بروبانول

 
 تفاعالت االحتراق :  -9-5

تستخدم       للطاقة  وهي  مهمًا  مصدرًا  الهيدروكربونية  المواد  في مجاالت  تشكل 
، وتحترق المركبات الهيدروكربونية بوجود  الالزمة لحياتناالحراية  واسعة لتأمين الطاقة  

 :  زيادة من األكسجين وتكون النواتج دائمًا ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء
 O2+  18  H   216  CO    →    2+  25 O   18H82 C 

O2H +  9    28  CO    →    2+  12.5  O   18H8C 
 

 التلوث بسبب حرق الهيدروكربونات :  -9-6
النقل       الهيدروكربونية على نطاق واسع في المصانع وفي وسائط  المواد  تستخدم 

المتنوعة والطائرات والسفن وغيرها ، وُيعد  غاز ثنائي أكسيد الكربون الناتج عن االحتراق  
كميات ه  للطاقة وإصدار  الجائر  االستخدام  بسبب  للبيئة  غاز  ملوثًا     2COائلة من 

وأدى  ظاهرة االحترار(    -درجة  1.8 رارة الجو )بحولي  الذي ساهم في ارتفاع درجة ح
ذلك إلى ذوبان الجليد في المحيط المتجمد الشمالي وذوبان آالف األطنان من الجليد  
المالحظ   المناخي  التغير  خالل  من  آثاره  نتلمس  بدأنا  البيئة   في  خلاًل  ذلك  وأحدث 

بيئية تعتمد تشريعات )غير  ا ما دعى الكثير من دول العالم لعقد مؤتمرات  حاليًا، وهذ
الملوثة للبيئة وإضافة إلى هذا توجد   CO 2ملزمة لألسف( للحد من اصدارات غاز

 :  المصادر اآلتية ملوثات أخرى للبيئة تنتج من
ون  الحتراق غير التام للمواد الهيدروكربونية والذي ُينتج غاز أول أكسيد الكربا -أ

سبب الوفاة خالل دقائق إذا تم  ئحة له ويمكن أن يُ اال ر   ز )هو غا  COالسام  
 وكان تركيزه مناسبًا(. استنشاقه

المصانع   -ب دخان  خالل  من  ونالحظها  المحترقة  غير  الهيدروكربونية  المواد 
وعوادم السيارات حيث ُتصدر دخانًا أسودًا )بسبب سوء أداء المحرك( يحوي  
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ا المركبات  من  ُمسرطنة  الكثير  مركبات  ُتعد   بمجملها  وهي  لضارة 
(Carcinogenic)  . 

األمطار الحامضية الناتجة عن ملوثات المصانع من غازات الكبريت وأكاسيد   -ت
بسبب   السيارات  عوادم  من  تصدر  التي  وتلك  وغيرها  المواد  حرق  االزوت 

 الُمضافة لتحسين أداء الوقود .
)حفازًا(   -ث ُصلبًا  وسيطًا  الباحثون  النحل  َأنجز  شمع  شكل  له  السيراميك  من 

ُيركب في مدخنة )عادم( السيارات الحديثة    (Hexagonal)تسداسي الفتحا
 ( ويمكن استبداله بعد مدة من استخدامه وهو يعمل على:2-)أنظر الشكل 

الكربون   (1 أكسيد  أول  غاز  غاز      COتحويل  األقل   2COإلى 
 ضررًا.

 غير الضار.   2Nإلى غاز اآلزوت    XNOإرجاع أكاسيد اآلزوت   (2
 وبخار ماء.  2COأكسدة المواد الهيدروكربونية غير المحترقة إلى   (3

 الحفاز : ذي يحصل على التصف المعادة اآلتية التفاعل                

2+  N  22 CO      
(حفاز ) وسيط   
→      2 CO  +  2 NO      

 
 ( : الحفاز المركب في عادم السيارات الحديثة2الشكل) 

 
في الحفاظ على درجة     امتصاصه األشعة تحت الحمراء( )من خالل    2OCيساهم غاز  

 حرارة األرض ولكن زيادته تؤدي إلى ظاهرة االحترار)ارتفاع درجة حرارة األرض(.
 

 

 

 

 



  

 144 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

 الفصل الثاني عشر 
 Alkenes نات ـــــــااللكِ 

 مقدمة :  -1
كربونية تحوي الكربون  هيدرو وتدعى أيضًا األوليفنات وهي مركبات    االلِكنات )بكسر الكاف(     

كربون( على  -)مضاعقة( بين ذرتي )كربون   والهيدروجين وهي غير مشبعة وتحوي رابطة مزدوجة
. ويمكن أن تحوي أكثر من رابطة مضاعفة مثاًل رابطتين    2nHnCاألقل ولها الصيغة العامة   

ثالثة( . وااللِكنات    مزدوجتين وعندها تدعى ديينات )الحرف دي يعني اثنان( أو الترينات )تري تعني 
والمطاط   كافة  بأنواعه  البالستيك  مثل  كثيرة  عضوية  مركبات  تصنيع  في  ُتستخدم  هامة  مركبات 

( يبين أهم استخداماتها،  1وات الكثيرة التي نستخدمها يوميًا والجدول ) والمواد الالصقة والمواد واألد
)زيت  مثل  الغذائية  المواد  وفي  الطبيعة  في  موجودة  أيضًا  ودوار    وهي  الذرة  وزيت  الزيتون 

الشمس....الخ( وإن هدرجة هذه المركبات ُيخفِّض درجة تجمدها ولذلك هي مرغوبة في صنع الزبدة  
 .  وغيرها لنباتي( النباتية )المرغرين ا

حياتنا وتعرّ   درسنا      في  األساسية  الهيدروكربونية  المواد  بعض  سابقة  فصول  تسمية  في  على  فنا 
ربونية وخصائص األلكانات واستخداماتها وتفاعالتها، وسوف نتعرف في هذا الفصل  المركبات الهيدروك

أنها    فئةعلى   بالطاقة واألهم  غني  مصدر  األلِنكات وهي  الهيدروكربونية وهي  المركبات  من  أخرى 
الكربون لدية ميل للتفاعل بشكل    أنسابقًا  وذلك لوجود الرابطة المضاعفة، وكنا ذكرنا    شديدة التفاعلية

 كبير....

 ( : األوليفنات وأهم استخداماتها وقيم التداول باألسواق1الجدول) 

 



  

 145 مقرر الكيمياء لطالب كليات الهندسة -جامعة الشام 
 

 Alkenes Sourceت : ــــــــنـاكِ لمصادر األ  -2
الرئيسي للمركبات الهيدروكربونية بشكل عام       المصدر  أن النفط هو  بينا سابقا  

التي  ولمركبات العمليات  من  المركبات  تنتج هذه  خاص.  مثل    االلِكنات بشكل  النفط  لها  يخضع 
التكسير الحراري والتكسير الوسيطي، فإذا ُسّخت هذه المركبات في وعاء معزول )ال يحوي أكسجين  

دث احتراق( و تتكسر جزيئاته الكبيرة )أي طويلة السلسلة( لتتشكل جزيئات أصغر منها  كي ال يح
مكن أن ينتج عنها الهكسان  التي ي  22H10Cوتتشكل مركبات االلِكنات، مثل عملية تكسير الديكان  

 :   1-النظامي)السلسلي( والبنتن

8           H4 C  +            14H6C     →      22H10C 

      3CH-2CH-= CH 2+  CH   3CH-4)2(CH-3CH   →    3CH-8)2(CH-3CH 

مركبات  ُتعد االلكانات مفيدة كوقود، أما االلِكنات فهي مفيدة جدًا في تصنيع الكثير من ال   
ويعد احراقها خسارة اقتصادية ألنها تحوي رابطة    النظامية  أكثر تفاعلية من االلكانات   وذلك ألنها

( ، كما ُيمكن أن تحوي أكثر من رابطة   C = Cكربون أي   -مزدوجة واحدة على األقل )كربون 
 جة واحدة وفي هذه الحالة يطلق عليها اسم ديينات .و مزد

 

 2nHnCت :   اــــــــ تسمية االلكنِ  -3
 تسمى بنفس الطريقة التي ُسميت بها االلكانات مع مراعات اآلتي :

يأخذ المركب اسمه من عدد ذرات الكربون التي يتشكل منها ونقوم باختيار السلسة   -أ
 األطول والتي تحوي الرابطة المضاعفة.

 لاللِكنات الخطية والحلقية. (ene-)إضافة الالحقة إِن  -ب
 ء ذرة الكربون األقرب إليها أقل عدد ممكن .مضاعفة بإعطاُيحدد موضع الرابطة ال -ت
المرتبطة جانبيًا بالمركب ُتعطى كذلك أقل عدد ممكن ونبدأ باألقرب   األلكيل زمر  -ث

 للرابطة المضاعفة.
 عند وجود عدة زمر الكيلّية على السلسلة الهيدروكربونية نبدأ بتسمية الزمر األكبر   -ج
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مجم يكون  أن  مراعاة  مع  الرابطة  فاألصغر  فيها  بما  للمركب  المعطاة  األعداد  وع 
 المضاعفة أقل ما يمكن.  

،  (Diene)إذا وجد أكثر من رابطة مضاعفة فنسمي الرابطتين المضاعفتين الديينات   -ح
 ، ويراعى إعطاء الروابط العدد األقل.(Triene) روابط مضاعفة الترينات  ولثالثة

 

ائها الشائعة وهي معتمدة من االتحاد الدولي للكيمياء  ما زالت بعض هذه المركبات تحتفظ بأسم      
IUPAC   .)طبعًا ال يوجد أوليفن أو الِكن يحمل العدد ميتا )واحد . 

ات تشمل أيضًا ُمركبات حلقية أحادية الرابطة المضاعفة أو ثنائية  الرابطة أو ثالثية  ـــــــإن االلِكن     
 الرابطة )مثل البنزن(.

،  3-و بوتن 2-و بوتن 1-هذه المركبات ومنها : االتن و البروبن و بوتن يوجد العديد من    
 (.1هيبتن و الخ ..... الشكل) - 2-ثنائي ميتيل  -6،4الكِنات حلقية و 

 
 ( : صيغ بعض االلِكنات والتمثيل الفراغي بالكرات   1شكل) ال
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 ناتـــــــــ ( : تسمية أهم مركبات االلكِ 2الجدول) 

 
 

 ت : خصائص األِلكنا -4
ن أن كالهما )األلكانات  ـــــــن االلكانات، وبالرغم مــــــذه المركبات بخصائصها عــــــــتختلف ه    

بالخصائص  نات ــــــــواأللكِ  تختلف  لكنها   ، والهيدروجين  الكربون  مركبات هيدروكربونية تحوي   )
صلبة (،   - سائلة  -ة )غازية الفيزيائية والكيميائية ، ولكن السؤال المهم ما هي حالتها الفيزيائي

إن الحالة الفيزيائية لهذه المركبات تعتمد على عدد ذرات الكربون في المركب، االلِكنات البسيطة  
-5( ذرات كربون هي مركبات غازية ، وتلك التي فيها) 4-2االِتن والبروِبن والتي فيها)   مثل
كثر( من ذرات الكربون فهي  ذرة وأ17( ذرة كربون هي بشكل عام سائلة أما التي تحوي)  16

بالماء   االنحاللية  قليلة  بمعظمها  وهي  االضاءة.  شموع  منها  ُتصّنع  صلبة  شموع  عام  بشكل 
 الماء ولكنها تنحل في المذيبات مثل األسيتون والبنزن. وكثافتها أقل من

 

 ( : الحالة الفيزيائية لللِكنات بحسب عدد ذرات الكربون  3الجدول)           
 عدد ذرات الكربون  لفيزيائية الحالة ا 

 2 إلى       4 غار
   5 إلى 16   سائل
 وأكثر   17   صلب 
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 الروابط في الجزيئات العضوية : -5
ترتبط ذرات الكربون وذرات الهيدروجين في المركبات الهيدروكربونية بروابط مشتركة، كما      

مشتركة   بروابط  البعض  بعضها  مع  الكربون  ذرات  البسيط ( C – C ) ترتبط  النموذج  من 
 . (𝜋)ويرمز لها  ( pi )، وترتبط أيضًا بروابط مضاعفة من النموذج باي  (𝜎) سيغما  

 𝝈 : Sigma Bondالرابطة سيغما   -5-1

وهي    (n =2)تحوي ذرة الكربون سّتة الكترونات حول النواة ، أربعة منها في الطبقة األخيرة             
تدخ والتي  الفعالة  أخرى)  الطبقة  ذرات  مع  ارتباط  في  𝐶6 )ل 

12    1𝑆2   2𝑆22𝑃2    فإن ولذلك 
  Pوالتي تتسع لستة الكترونات يمكنها إّما التخلي عن هذا الزوج االلكتروني في المدار    Pالمدارات   

  4 باستقبال    Pأو استقبال أربعة الكترونات من ذرات أخرى، وتفضل ذرات الكربون ملء المدارات  
بأن تشترك    1𝑆1لكترونا واحدا  لكترونات وإنشاء روابط مشتركة، ويمكن لذرات الهيدروجين التي تملك اا

الكترونات لذرة كربون طرفية     3ذرات فإنها تقدم    3مع ذرة كربون وإنشاء رابطة مشتركة، وإذا اجتمعت  
ارًا( وُتشبع ذرة الكربون الطرفية  وهكذا ُتشبع ذرات الهيدروجين )لُتماثل غاز الهيليوم وتصبح أكثر استقر 

فُتمأل    (C – C) ت هيدروجين  وترتبط مع ذرة كربون أخرى ذرا   3الكترونان من    3بعد أن تستقبل  
ويصبح حول كل ذرة كربون ثمانية الكترونات )قاعدة الثمانية  (𝜎) وُتشكل الرابطة سيغما   Pالمدارات 

 وُتماثل غاز النيون( وتصبح أكثر استقرارًا.

هيدروجين( والتي    –كربون( والروابط المشتركة )كربون  –)كربون  𝝈وهكذا تتشكل الروابط سيغما    
 (.2تكون بشكل مغزلي فوق وتحت مستوى ذرتي الكربون في مركب االتن )الشكل 

 

  
 كربون(-( : توزع الكثافة االلكترونية حول الرابطة )كربون 2الشكل) 
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  : 𝜋  Pi  Bondالرابطة باي   -5-2

الكترونات             اشتراك  من  تنشأ  مشتركة  باي هي روابط  والرابطة  سيغما  الرابطة  من  كاًل  إن 
الذرتين، والفرق بينهما هو وضعية التداخل . إن الرابطة سيغما تنشأ من تداخل المدارات المحورية  

وين الرابطة سيغما باألزرق ،  م تل (، حيث ت2)انظر الشكل)بينما الرابطة باي  تنشأ من تداخل المدارات الجانبية  

 . والرابطة باي باألخضر، وذرات الهيدروجين باألحمر( 

تتكون الروابط المضاعفة من رابطة سيغما ورابطة باي، وتشكل كل ذرة كربون رابطة مضاعفة       
حولها وثالث روابط من النوع سيغما ويتبقى لدى كل ذرة كربون الكترون إضافي خارجي في المدار  

2P     وعندما يتداخل هذان المداران تتشكل الربطة ،𝜋    (كيفية تشكيل الرا2ويوضح الشكل )  بطة𝜋  
وتحتها. ونظرًا   (C - C)وتكون الفلقتان )بشكل حبة الفاصولياء( فوق مستو الذرات  في جزيئة االتن،  

ي تشكل مركبات  فهذا يساهم ف  ( C = C )ألن الرابطة المضاعفة ال تسمح بدوران الرابطة المضاعفة  
دوران حول محور  ال  (C - C)متصاوغة مع المركب األساسي بعكس االلكانات حيث يمكن للرابطة  

 الرابطة.
 

 الزمر الوظيفية :  -6
وتتألف من جزيئات تحوي ذرة واحدة  وظيفية متنوعة    ( مجموعات بزمر ) رتبط مركبات االلِكنات   ت      

  وسع ضافية وتإ ركب خصائص  فتكسب المُ وظيفية،    أو عدة ذرات مترابطة مع بعضها ندعوها زمرة 
الكيتونات   لدهيدات واألو هالوجينات و األغوال ال : استخداماته في العديد من التطبيقات العملية مثل 

   (.4لجدول) همها اأ وغيرها مما يوضح و النتريالت  و االرينات 
 

 Structural Isomer التصاوغ البنيوي )التماكب( : -7
لعديد من المركبات التي لها الصيغة المجملة نفسها لكنها تختلف في صيغتها البنيوية  يوجد ا        

 الُمَفّصلة وبالتالي خصائصها الفيزيائية والكيميائية، وتدعى بالمصاوغات )أو المماكبات(.

تصاوغ   - ة تصاوغ الزمرة الوظيفي  -يوجد ثالثة أنواع من التصاوغ البنيوي ) تصاوغ موضعي      
 ي( ، كما يوجد تصاوغ فراغي ونسوق بعض األمثلة :سلسل
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 ( : بعض الزمر الوظيفة الشائعة 4الجدول) 
 الزمرة الوظيفية الصيغة العامة  التسمية الصيغة 

2=CH2CH  2 اتنnHnC    الِكن 

 البنزن    5H6C- بنزن  

Cl-3CH  كلور الميتان .X1-2nHnC  هالوجينات األلكاناتX 
= F, Br, Cl, I 

OH-3CH  ميتانول .OH2n+1HnC OH-    األغوال 
CHO-3CH  ايتانال .CHO2n+1HnC األلدهيدات 

3CH-CO-3CH 
 بروبانون أو

 2nHnC األسيتون 
 الكيتونات

-CO- 

OH-CO-3CH  حمض االيتانوئيك .COOH2n+1HnC 
 الحموض الكربوكسيلية 

R-COOH 

CH3-CO-O-`R  اتانوات األلكيل R-O-.CO2n+1HnC  االسترات 
R-CO-O-C-`R 

2NH-3CH  2 ميتيل أمين.NH2n+1HnC 2NH- األمينات 

=̅ NC -5H2C  ايتان نتريل =̅ NC.2n+1HnC  النتريالت 
C=̅ N - 

 

يتغير فيها مكان الزمرة الوظيفية بين مركب وآخر مثال : المركب  التصاوغ الموضعي :   -أ
2Br6H3C   (3له أربعة مصاوغات محتملة كما هو في الشكل.) 

 

 
 

 التصاوغ الموضعي  ( :3الشكل)
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 في مركب مثل  (o-H -)إذا وجدت زمرة وظيفية غولية مثل تصاوغ الزمرة الوظيفية :   -ب
O8H3C  فيمكن رسم متصاوغين غولH)-O-(  وايتر) -O  -(  ( .4معًا )الشكل 

 

 
 أول  -1-بروبان       ميتوكسي ايتان           

 ( : تصاوغ الزمرة الوظيفية 4الشكل) 
 

تختلف هذه المصاوغات في بنيتها الهيكلية ويكون لها نفس الصيغة  السلسلسي :    التصاوغ -ت
المجملة لكنها تختلف بالصيغة الهيكلية، ومثالها : البوتان ومتيل البروبان ولهما نفس الصيغة  

وله مصاوغان هما متيل البوتان ، وثنائي    12H5C، وكذلك مركب البنتان  10H4Cالمجملة  
 (.5ل) متيل البروبان الشك

 

CH3-CH2-CH3 
              3CH      

3CH-2CH-2CH-3CH 

 البروبان  -ن ميتيل البروبان 
 

 
+ 

 
  

 البنتان  -ن  متيل البوتان -2  ثنائي متيل البروبان -2،2
 ( : أمثلة عن مصاوغات سلسلية 5الشكل) 

 

 التصاوغ الفراغي :  -8
نفسه من الذرات ولكن بترتيب مختلف في    تحوي جزيئات هذا النوع من المركبات على العدد    

، والتصاوغ الضوئي. وسوف  (Cis & Trans)  الفراغ ويوجد نوعان منه : التصاوغ مقرون ومفروق 
 (.6مفروق(، الشكل)   -نعطي نموذجًا عن هذا التصاوغ وهو تصاوغ )مقرون 
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 (Cis)الِتن المقرون ثنائي بروم ا -2،1  (Trans) ثنائي بروم االِتن المفروق  -2،1

 

 
 مفرق(  -( : أمثلة عن التصاوغ الفراغي )مقرون 6الشكل) 

 

 Alkenes Reactions:   ناتــــــ تفاعالت األلكِ  -9
 

يجعل منها جزيئة شغوفة  )   𝜋)الرابطة    باإللكتروناتإن وجود الرابطة المضاعفة في األلِكنات الغنية  
 لدخول في العديد من التفاعالت مثل تفاعالت  إلنجاز ارتباطات أخرى فيزيد من قابليتها ل

هذه   بعض  ندرس  وسوف  واالحتراق،  واألكسدة  التكسير  تفاعالت  وكذلك  واإلضافة  الضم 
 التفاعالت ألهميتها في الصناعات العضوية.

 

 تحضير األلِكنات :  -9-1
 باستخدام وسيط مناسب : لاألغواُتحضر األلِكنات بطرق عديدة نذكر منها نزع الماء من 

 بوجود حمض كبريت مركز أو االلومينا. يااليتيل نزع الماء من الغول  ثال :م -أ
 نزع الماء من حلقي البروبانول بوجود حمض الفوسفور المركز.   -ب
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 ( :7ويحضر مخبريا باستخدام جهاز بسيط مشابه للشكل) 
 

 
 ( : جهاز مخبري بسيط لتحضير االِتن 7الشكل ) 

 
 ي للمركبات البرافينية )االلكانات( . أمثلة :التكسير الحراري أو الوسيط -ت
 

8H4+     C   14H6C  22H10C 
+  3 CH-4)2(CH-3CH 
+  3 CH –= CH  2CH 

3CH- 2CH –= CH  2CH 

  

 3CH-8)2(CH-3CH 
  

 
 تفاعالت اإلضافة :   -9-2

 الت واضح من االسم أن مادة ما تضاف أللِكن هيدروكربوني ، ولفهم هذا النمط من التفاع
 ال بد لنا من فهم آلية تفاعالت اإلضافة.  

 آلية اإلضافة االلكتروفيلية لللكِنات :  (1
،    𝜎من النوع سيغما    (C – C)رابطة مشتركة     تضم الرابطة المضاعفة   

الكترونات في هاتين الرابطتين ،    4(، ويوجد  𝜋 كما تضم رابطة  من النوع باي )  
الروابط ، وهو غير قطبي ولكن توجد منطقة عالية    وُيعد  مركب االِتن نموذجًا لهذه

الرابطة   حول  االلكترونية  لهجوم  ( C = C ) الكثافة  عرضة  االلِكنات  يجعل  وهذا 
الُمحب   أو  الشغوف  هو  االلكتروفيل   ( من  ويت  لإللكتروناتااللكتروفيالت  زوج  قبل 

 االلكترونات(.

الهيدروجين       بدور    H ة وتقوم هنا ذرات  ُيعد  جزيئة قطبي  HBrإن مركب بروم 
االلكتروفيل)بسبب االختالف في الكهرسلبية( في تفاعالت اإلضافة عندما تتقبل زوج  
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( ، ونفسر ذلك بأن ذرة الهيدروجين تحمل شحنة  C = C الكترونات من الرابطة )  
موج الهيدروجين  جزئية  بروم  مركب  في  ذرة    (𝐻+𝛿𝐵𝑟−𝛿 )بة  شحنة    Brوتحمل 

 سالبة. جزئية

أن تلعب دور االلكتروفيل. والجواب    2Brولكن كيف يمكن لجزيئة غير قطبية مثل   
الكثافة   منطقة  تنبذ  البعض  بعضهما  من  األلِكن  وجزيئة  البروم  جزيئة  باقتراب  أنه 

  Br – Brالزوج االلكتروني في الربطة   ( C = C )االلكترونية العالية حول الربطة 
ا البروم  ذرات  عن  وذرة  بعيدًا  الشيء  بعض  موجبة  يجعلها  مما  األبعد      Brألقرب 

 تصبح سالبة بعض الشيء.

 تفاعل إضافة البروم إلى مركب االِتن : مثال :

 
 

 وُينجز التفاعل وفق اآللية اآلتية :
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      Br )( تنكسر الرابطة   Brو     Cوبتشكل الرابطة الجديدة بين الكربون والبروم )  
Br ) ئذ  شاردة البروم وتهاجم عند-Br    شاردة الكربوكاتيون )مركب انتقالي ( الشديدة

ثنائي    -2،1واحدة في كل ذرة كربون منتجة مركب )   Br التفاعلية وترتبط بالتالي ذرة  
 بروم االيتان(.

 

 عالت إضافة الهيدروجين :تفا (2
الهيدروجين للرابطة المضاعفة باستخدام وسيط مناسب وتنتج مركبات جديد  ة  يضاف 

 مثال :لها بنية وخصائص ُمختلفة عن االلِكن المتفاعل ، 

𝐶𝐻2 =  𝐶𝐻2     +    𝐻2       
   140  ℃ ,   𝑁𝑖  وسيط
→                 𝐶𝐻3  −  𝐶𝐻3   

الزبدة الذي ُيستخدم في دهن  يستخدم مثل هذا التفاعل في   صناعة المارغرين )شبيه 
زيوت النباتية غير المشبعة والتي تحوي العديد من  الساندويش أو في الطهي( بدءًا من ال

الروابط المزدوجة )منها زيت دوار الشمس ، زيت بذر القطن زيت الذرة أو أي زيت  
ل مشابه للتفاعل المذكور  نباتي آخر غير مشبع يحوي روابط مضاعفة( حيث يمكن بتفاع

التحكم عبر  الهدرجة  بدرجة  التحكم  ويتم  الزيوت  هذه  هدرجة  غاز    أعاله  بضغط 
الهيدروجين ودرجة الحرارة و زمن التفاعل )زمن التماس(، وبحسب المواصفات المطلوبة  
الهدرجة   الهدرجة ُتشبع بعض الروابط المضاعفة أو كلها حسب درجة  )خالل عملية 

ل على زيت مشبع له درجة انصهار أو درجة تجمد أدنى من درجة  المرغوبة ونحص 
( وبعد الهدرجة يتم فصل  7-هة للزبدة الحيوانية، الشكلتجمد الزيت غير المشبع ومشاب

الوسيط الذي يكون بشكل معلق في الزيت )ويعاد استخدامه(، وُيبّرد الزيت وتضاف له  
م ُيعلب بالطريقة المناسبة ويحفظ في  ُمنكهات صنعية لها نفس رائحة الزبدة الطبيعية ث

 مكان بارد.

 

 

 
 (: زبدة نباتية )مارغرين(7الشكل) 
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 تفاعل إضافة بخار الماء : (3
  ( C = C ) يتفاعل االلِكن الغازي مع بخار الماء حيث يتم كسر الرابطة المضاعفة  

 بوجود حمض الفوسفور كوسيط وفق التفاعل :
 

 

 
𝐻3 𝑃𝑂4
→     𝐻2𝑂 +  

 اِتن  بخار ماء  ايتانول 
 

 تفاعل إضافة هاليدات الهيدروجين :  (4
ز ألِكن ما في محلول مركز لهاليدات الهيدروجين عند درجة حرارة الغرفة  عندما يقرقر غا

 ينتج هالوجين األلكان :
Br 2CH-3CH   →+  HBr       2= CH 2CH 

  أطول يمكن أن يتشكل أكثر من ُمنتج.  وإذا استخدم ألِكن         

 𝑿𝟐(𝒂𝒒.)تفاعل إضافة الهالوجينات :  (5

 
→ 𝑪𝒍𝟐(𝒂𝒒.)  +  

 ال لون له   لونه أخضر باهت   ال لون له 
     

 
→ 2(aq.)Br  +  

 ال لون له   لونه برتقالي أصفر   ال لون له 
 

البروم مع االِتن،  حيث ُنالحظ تشكل رابطة جديدة بين    ونبين فيما يأتي آلية تفاعل 
دة   وتهاجم شار    𝜋بتحريض من الرابطة    (Br – Br)الكربون والبروم وتنكسر الرابطة  

-Br    انتقالية وهي شديدة المتشكلة كمرحلة  )الكربوكاتيون(  الكربونيوم  المتشكلة شاردة 
 م االيتان.ثنائي برو   -2،1واحدة في كل ذرة كربون منتجة    Br التفاعلية وترتبط مع ذرة  
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 نات : ـــــ كِ لتفاعالت أكسدة األ   -9-3

المحمضة   البوتاسيوم  منغنات  بمحلول  األلكِنات  أكسدة  بغاز    ،   (VII)يمكن  األكسدة  أو 
األكسجين بوجود وسيط مناسب ومن ثم حلمهة األكسيد بوسط مائي حامضي، وتعتمد النواتج  

 على شروط التفاعل .
عند تعريض ألِكن ما لتيار من األكسجين بوجود وسيط أكسيد الفضة  عند درجة حرارة      

م تتم عملية الحلمهة إلى  من ثمناسبة يتحول االلِكن في مرحلة انتقالية إلى أكسيد االتلن و 
 غول ثنائي )ديول(  وفق التفاعل :

 
    

 ايتلن غليكول أو 
اكسدة بوسيط   أكسيد االيتِلن  ماء محمض  ديول   -2،1-ايتان

 ايتِلن  أكسيد الفضة 

 

وديول( وهو مركب معروف    ينتج عن التفاعل ايتِلن غليكول )نتج االسم من دمج كلمة ايتلن  
تجمد في مبرد )رادياتير( السيارات )إن مزيج من ايتلن غليكول والماء بنسبة    ويستخدم كمانع 

    ).-  C o37ُيخّفض درجة التجمد إلى  1:1
 تفاعالت البلمرة باإلضافة :   -9-4

يمكن لجزيئات األلِكن بشروط مناسبة أن تتفاعل مع بعضها البعض لتشكيل جزيئة كبيرة من  
اليوم   البولميرات  التي  البولمير. تستخدم  المنتجات  الكثير من  على نطاق واسع في صناعة 

 دخلت حياتنا من أوسع األبواب وتزداد استخداماتها يومًا بعد يوم مع تطور صناعة البولميرات  
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ج أصناف جديدة باستمرار. يوضح الشكلين اآلتيين كيفية بناء البولمير ) متعدد الجزيئات(  وإنتا

 ئات منفردة( ويدعى بتفاعل البلمرة.بدءًا من عدد من المونوميرات )جزي

 

 
  

n] 2CH – 2[ CH n    𝐶H2 =  𝑪𝑯𝟐         → 

 من المونومير)اِتن(، ومنتجات بولميرية متنوعة  ( : عملية تشكل البولمير8الشكل) 
 

يمكن كذلك استخدام مونومير كلور االِتن )لصنع أحد أنواع البالستيك واسعة االنتشار والمسمى  
PVC .)بولي فنيل كلورايد، المأخوذ من االسم القديم لمركب كلور االتن وهو كلوريد الفينيل 

          nCHCl ] –C 2[ H         →C = CHCl ]     2n [ H  
 كلور االِتن                        (PVC)متعدد كلور االِتن  

 

تجًا وحيدًا، ويمكن أن يصل الوزن  ونالحظ أنه في تفاعالت البلمرة تكون حصيلة البلمرة من
إلى   تزداد صالب  10,000الجزيئي  الجزيئي  الوزن  زاد  كلما  أنه  أيضًا  ة  مونومير. ونالحظ 

 البولمير ويتم التحكم بدرجة البلمرة حسب الغاية من استخدام البولمير.

  (PTFE) يستخدم أيضًا بولمير معروف هو بولي تيترا فلورو ايتِلن وهو مادة التيفال     
وهي المادة التي ُتطلى بها األواني المنزلية   الذي ُيصنع من المونومير رباعي فلور االِتن 

 .  )4F2C (المانعة لاللتصاق 
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 البولميرات والبيئة :  -9-5
باتت   التي  المنتجات  بالكثير من  لحياتنا وزودتنا  مفيدة  كانت  المركبات  هذه  أن  بالرغم من 

د إال أنها من جانب آخر خلقت مشكلة بيئية بسبب  أساسية في الكثير من قطاعات االقتصا
 خمولها الكيميائي وتمثلت باآلتي :  

 عدم إمكانية تحلل هذه المركبات إال بعد مئات السنين. -أ
 التخلص منها تتمثل بحرقها واالستفادة منها في توليد الطاقة الالزمة.إن طريقة  -ب
 )وهي منها وإليها(.    لطاقة األحفوريةلن تساهم في زيادة حرارة األرض ألنها ُتعد  بدياًل ل -ت
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 هذا الكتاب في
 

الكتاب   دعاُ        الدرسية   هذا  الخطة  الهندسة، وهو متوافق مع مضمون  لطالب كلية 
المهندس وفهمه   التي ُتسهم في إعداد  الموضوعات  العديد من  فيها، ويتضمن  المعتمدة 

المهنية العملية، ومنها بعض المفاهيم   حياتهللعمليات المختلفة التي يمكن أن يصادفها في  
ات الدولية المستخدمة في القياسات المختلفة في الكيمياء والتعّرف على الواحد  ةاألساسي

وأن يتقن الطالب طريقة التحويل فيما بين هذه الواحدات ،  كما تضمن أيضًا المعادلة 
الكيميائية وطرائق الحساب الكيميائي، وبنية الذرة والنظريات االلكترونية الحديثة ، وبنية  

رنين، والغازات ومفهوم الضغط والضغط ائية وأنواع الروابط فيها وظاهرة الالمركبات الكيمي
الجوي القياسي إضافة إلى بعض قوانين الغازات المثالية واجراء بعض الحسابات الكمية، 
والمحاليل وخواصها وطرق التعبير عن التركيز والمكافئات الكيميائية والمعايرة، ودراسة 

التفاعالت في  الطاقة  المقادير  لتغير  حساب بعض  ،    الكيميائية وطرق  الترموديناميكية 
والتوازن الكيميائي وأهم قوانين الترموديناميك ، وسرعة التفاعالت الكيميائية وطرائق حساب 
الكهركيميائية وتطبيقاتها   والخاليا  الكهربائية  والكيمياء  المختلفة،  التفاعالت  مرتبة وسرع 

ـــنات وأهم خصائصها روكربونية مثل االلكانات وااللكــِـالعملية ، ودراسة للمركبات الهيد ـــــ
 وتفاعالتها وطرق الحفاظ على البيئة . 

 
 

 

 

 

 

 

 


