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الفصل االول :  الغازات  

قوانني الغازات 

قانون بویل : ینص على ان حجم كمیة محددة من الغاز یتناسب عكسیا مع الضغط الواقع علیھ عند ثبوت درجة حرارتھ. 

 P1 V1 = P2 V2

( راجع حلول المسائل في الملزمة ) 

الصفر المطلق : ھو اقل قیمة ممكنة لدرجة الحرارة التي تكون عندھا طاقة الذرات أقل ما یمكن وھو الصفر على تدریج 
كلفن. 

قانون شارل : ینص على ان حجم كمیة محددة من الغاز یتناسب طردیا مع درجة حرارتھ بالكلفن عند ثبوت الضغط. 

V1/T1 = V2/T2 
( راجع حلول المسائل في الملزمة ) 

قانون جاي لوساك : ینص على ان ضغط مقدار محدد من الغاز یتناسب طردیا مع درجة الحرارة بالكلفن لھ عند ثبوت الحجم 
 .

P1/T1 = P2/T2 
( راجع حلول المسائل في الملزمة ) 

القانون العام للغازات وھو یحدد العالقة بین الضغط و درجة الحرارة و الحجم لكمیة محددة من الغاز . 

 P1V1/T1= P2V2/T2   

( راجع حلول المسائل في الملزمة ) 

قانون الغاز املثالي: 

مبدأ افوجادرو : ینص على ان الحجوم المتساویة من الغازات المختلفة تحتوي العدد نفسھ من الجسیمات عند نفس درجة 
الحرارة و الضغط. 

  (1 atm) (0c) 1  منھ عند الظروف المعیاریةmol الحجم الموالري : لغاز ھو الحجم الذي یشغلھ

بین افوجادرو ان  1mol من اي غاز یشغل حجما مقداره L/mol 22.4 بوصفھ معامل تحویل عندما یكون الغاز في 
الظروف المعیاریة . 

  n = V/22.4    (ویستخدم ھذا المعامل في حل المسائل عند الظروف المعیاریة ). وھذا المعامل ھو

حیث n ھي عدد الموالت V  ھو الحجم . 

( راجع حلول المسائل في الملزمة ) 
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 0.0821 L.atm/mol.K   ھي R وقیمة   R ثابت الغاز املثالي  یرمز لھ بالرمز

قانون الغاز املثالي: یصف السلوك الفیزیائي للغاز المثالي من حیث الضغط و الحجم و درجة الحرارة و عدد موالت الغاز المتوافرة. 

 PV = nRT

( راجع حلول المسائل في الملزمة ) 

الكتلة المولیة و قانون الغاز المثالي       M =m/M         ( m الكتلة بالجرام  ، M الكتلة المولیة ) 

M = mRT / PV 

الكثافة وقانون الغاز المثالي      D = m/ V            ( D الكثافة ، Vالحجم ، m الكتلة بالجرام ) 

D = MP /RT 

الغاز الحقیقي والغاز المثالي : 

متى یكون الغاز المثالي غیر مناسب لالستخدام مع الغاز الحقیقي ؟ 

 تحید معظم الغازات الحقیقیة في سلوكھا عن الغاز المثالي عند الضغط العالي و درجات الحرارة المنخفضة. 

(تسلك الغازات الحقیقیة عند الضغط العالي و درجات الحرارة منخفضة سلوكا مغایرا لسلوك الغاز المثالي.) 

القطبیة و حجم الجسیمات :  

ال تسلك الغازات القطبیة سلوك الغاز المثالي .  

تمیل جسیمات الغاز الكبیرة الى االبتعاد عن السلوك المثالي أكثر من جسیمات الغاز الصغیرة.  

احلسابات املتعلقة بالغازات  

الحسابات الكیمیائیة حساب الحجم 

الیجاد غاز متفاعل او ناتج عن في التفاعل الكیمیائي یجب علیك معرفة المعادلة الكیمیائیة الموزونة لھذا التفاعل وحجم غاز اخر 
مشارك في التقاعل على االقل . 

المعامالت في المعادلة الموزونة تمثل النسب الحجمیة للغازات المشاركة في التفاعل . 

( راجع حلول المسائل في الملزمة ) 

حسابات الحجم - الكتلة  

المعادلة الكیمیائیة الموزونة تبین اعداد الموالت و الحجوم النسبیة للغازات فقط ولیس كتلھا لذا یجب ان یتم تحویل كل الكتل المعطاة الى 
موالت او حجوم قبل استخدامھا جزءا من النسبة تذكر ایضا ان وحدة درجة الحرارة یجب ان تكون بالكلفن. 

( راجع حلول المسائل في الملزمة ) 

الصیغة العامة لتفاعل البلمرة حیث تمثل n عدد الوحدات المتكررة 

n	(C2H4)									-(CH2	–	CH2)n	
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الفصل الثاني : اخملاليط واحملاليل 

أنواع اخملاليط 

المخالیط غیر المتجانسة  

المخلوط المعلق:  مخلوط یحتوي على جسیمات یمكن ان تترسب بالترویق . 

مثل مخلوط الرمل والماء (ماء الوحل) . 

المخلوط الغروي:   ھو المخلوط الذي یتكون من جسیمات متوسطة الحجم وتتراوح اقطارھا بین 1nm – 1000nm وال 
تترسب  

   مثال / یعد الحلیب مخلوط غروي

  تسمى المادة االكثر توافر في المخلوط وسط االنتشار.

  امثلة على انواع  المخالیط الغرویة

صلب في صلب : االحجار الكریمة الملونة 

صلب في سائل : الدم الجیالنین 

الھباء الجوي الصلب : الدخان الغبار في الھواء 

الھباء الجوي السائل : الغیوم و الضباب 

مستحلب : الحلیب 

الحركة البراونیة : تتحرك الجسیمات المنتشرة في المخالیط الغرویة السائلة حركة عشوائیة عنیفة 

تأثیر تندال : ھي ظاھرة في المخالیط الغرویة تعمل على تشتیت الضوء . 

( تظھر المخالیط الغرویة و المعلقة تاثیر تندال) 

ھناك نوعان من المخالیط غیر المتجانسة ھما المخلوط المعلق والمخلوط الغروي . 

المخالیط المتجانسة  

المحالیل مخالیط متجانسة تحتوي على مادتین أو أكثر 

ال یمكن التمییز بین المذیب و المذاب عند النظر إلى المحلول. 

٣
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تركيز احمللول : 

التركیز : ھو مقیاس یعبر عن كمیة المذاب الذائبة في كمیة محددة من المذیب او المحلول	

الموالریة	M / ھي عدد موالت المذاب الذائبة في لتر من المحلول تعرف ایضا بالتركیز المثالي	

  معادلة التخفیف

M	1	V	1	=	M	2	V	2	

	1 Kg 1 من المذاب فيmol ویكون تركیز المحلول الذي یحتوي على  m یرمز الیھ بالرمز  : m المواللیة

	X الكسر المولي :ھونسبة عدد موالت المذاب او المذیب في المحلول الى عدد الموالت الكلیة للمذیب و المذاب ویستعمل الرمز

  (  راجع  القوانین وحلول المسائل في الملزمة )

النسبة ( العالقة الریاضیة)      وصف التركیز

النسبة المئویة بداللة الكتلة
 100 x كتلة المذاب = 

كتلة المحلول

النسبة المئویة بداللة الحجم
100 x حجم المذاب =   

حجم المحلول

الموالریة ( التركیز الموالري)
 = عددموالت المذاب

حجم المحلول باللتر

المواللیة ( التركیز المواللي)
 = عدد موالت المذاب

kg كتلة المذیب 

الكسر المولي
  = عدد موالت المذاب أو المذیب

عدد موالت المذاب + عدد موالت المذیب

٤



  ملخص خّلك رايق                                                                     كيمياء4                                         إعداد/ أ, هادي المـالكي 
العوامل املؤثرة في الذوبان : 

الذوبان : ھي عملیة إحاطة جسیمات المذاب بجسیمات المذیب و المذیب یذیب شبیھھ	

محالیل المركبات االیونیة: مثل كلورید الصودیوم NaCl وال یمكنك اذابة جمیع المركبات االیونیة في الماء  فالجبس ال یذوب في الماء 
الن قوى التجاذب بین أیونات الجبس قویة .	

محالیل المركبات الجزیئیة: مثل سكر المائدة یكون روابط ھیدروجینیة مع الماء و یذوب فیھ ، أما الزیت فال یذوب اال في مذیب غیر 
قطبي .	

حرارة الذوبان : ھو التغیر الكلي للطاقة الذي یحدث خالل عملیة تكون المحلول 	

العوامل المؤثرة في الذوبان:	

التحریك	

مساحة السطح : ملعقة من السكر المطحون تذوب اسرع من الكمیة نفسھا التي تكون في صورة مكعبات	

الحرارة : تتاثر سرعة الذوبان بدرجة الحرارة و المذیب الساخن یذیب كمیة اكبر من المذاب مقارنة بالمذیب البارد 	

ذوبان بعض المواد ومنھا الغازات یقل بزیادة درجة الحرارة  

وھذا یجعل المشروبات الغازیة تفقد طعمھا الالذع اسرع عند درجة  حرارة الغرفة مما لو كانت باردة .	

الذائبیة : ھي اقصى كمیة من المذاب یمكن ان تذوب في كمیة محددة من المذیب عنددرجة حرارة معینة.	

المحلول غیر المشبع : یحتوي على كمیة مذاب أقل مما في المحلول المشبع عند درجة حرارة و ضغط معینین.	

المحلول المشبع: یحتوي على اكبر كمیة من المذاب ذائبة في كمیة محددة من المذیب عند درجة حرارة و ضغط معینین.	

المحلول فوق المشبع : یحتوي على كمیة اكبر من المادة المذابة مقارنة بمحلول مشبع عند درجة الحرارة نفسھا .	

ذائبیة الغازات :  

تقل ذائبیة غازي االكسجین و ثاني اكسید الكربون عند درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بدرجات الحرارة المنخفضة .	

الضغط و قانون ھنري: 

 كلما ازداد  الضغط فوق المحلول زادت ذائبیة الغاز في اي مذیب تعتمد المشروبات الغازیة على ھذا المبدأ	

قانون ھنري:  ینص على أن تتناسب ذائبیة الغاز في سائل تناسبا طردیا مع ضغط الغاز الموجود فوق السائل عند ثبوت درجة الحرارة	

S	1 /P1	=	S2/P2	

من	املمكن	أن	یكون المحلول غیر مشبع أو مشبعاً أو فوق مشبع .	

٥
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اخلواص اجلامعة للمحاليل : 

تعتمد الخواص الجامعة على عدد جسیمات المذاب في المحلول . 

تشمل الخواص الجامعة:  

االنخفاض في الضغط البخاري  ، واالرتفاع في درجة الغلیان ، واالنخفاض في درجة التجمد ، والضغط االسموزي . 

المواد المتاینة في محلول مائي : 

المركبات األیونیة مواد توصل الكھرباء لذلك تسمى مواد إلكترولیتیة .	

المواد غیر المتاینة في المحلول المائي : 

تذوب الكثیر من المركبات الجزیئیة في المذیبات و لكنھا ال تتاین تسمى المواد المذابة غیر متاینة مثل السكروز.	

االنخفاض في الضغط البخاري : یعتمد على جسیمات المذاب في المحلول و لذلك فھو من الخواص الجامعة للمحالیل.	

تاثیر 1mol من كل المواد المذابة المتاینة NaCl  و Na2SO4 و AlCl3 یزداد في الضغط البخاري بسبب تزاید اعداد االیونات التي ینتجھا كل منھا 
في محلولھا. 

-Cl		+					Na+																NaCl										عدد	األيونات	التي	ينتجها	=	٢	

	SO4-2		+		2Na+																	Na2SO4							عدد	األيونات	التي	ينتجها	=	٣	

-3Cl		+			Al+3																									AlCl3								عدد	األيونات	التي	ينتجها	=	٤	

االرتفاع في درجة الغلیان : Tb∆		ھو الفرق بین درجة حرارة غلیان المحلول و درجة غلیان المذیب النقي .	

  ∆Tb = kb m

االرتفاع في درجة غلیان المحلول = درجة غلیان	المحلول - درجة غلیان المذیب النقي	

االنخفاض في درجة التجمد المحلول: Tf∆ ھو الفرق بین درجة تجمد المحلول ودرجة تجمد المذیب النقي الموجود في المحلول. 

االنخفاض في درجة تجمد المحلول = درجة تجمد المذیب النقي - درجة تجمد المحلول	

درجة تجمد المحلول دائما اقل من درجة تجمد المذیب النقي .	

 ∆Tf = kf m

عند	معرفة	التركيز	املواللي	ملحلول	ما	فيمكنك	حساب	Tb∆  و	Tf∆  اعتمادا على عدد الجسیمات في المحلول .	

حدد االرتفاع في درجة الغلیان و االنخفاض في درجة التجمد ثم اضف Tb∆ الى درجة الغلیان و اطرح Tf∆ من درجة التجمد. 

الخاصیة االسموزیة : ھي انتشارالمذیب خالل غشاء شبھ منفذ من المحلول االقل تركیزا الى المحلول االكثر تركیزا .	

تلعب الخاصیة االسموزیة دورا مھمافي الكثیر من العملیات الحیویة و منھا امتصاص الغذاء في النبات.	

الضغط االسموزي: كمیة الضغط االضافي الناتج عن انتقال جزیئات الماء الى المحلول المركز .	

یعتمد الضغط االسموزي على عدد جسیمات المذاب في كمیة محددة من المحلول وھو خاصیة جامعة للمحالیل .	
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الفصل الثالث : األحماض والقواعد  

مقدمة في األحماض والقواعد : 

المحالیل الحمضیة طعمھا الذع المحالیل القاعدیة طعمھا مر ولھا ملمس زلق 

للمحالیل الحمضیة والقاعدیة القدرة على توصیل الكھرباء . 

التفاعل مع ورق تباع الشمس : 

تحول المحالیل الحمضیة لون ورق تباع الشمس الى االحمر  و تحول المحالیل القاعدیة لونھ إلى األزرق . 

تفاعل األحماض مع الفلزات : 

حینما یتفاعل المغانیسیوم و الخارصین مع محالیل االحماض ینتج عن ھذا التفاعل غاز الھیدروجین . 

تفاعل األحماض مع الكربونات أو البیكربونات : 

تتفاعل كربونات الفلزات CO3-2  و كربونات الفلزات الھیدروجینیة -HCO3   مع محالیل االحماض منتجة غاز ثاني اكسید الكربون 
CO2     ،   وینتج غاز CO2 الذي یسبب ظھور الفقاعات. 

أیونات الھیدرنیوم والھیدروكسید : 
  . OH- وأیونات الھیدروكسید H3O+ تحتوي المحالیل المائیة جمیعھا على أیونات الھیدرونیوم

وتحدد الكمیات النسبیة من األیونین ما إذا كان المحلول حمضیا او قاعدیا او متعادال . 
المحلـول الحمـضي یحتوي عـلى أیونـات ھیدروجـین أكثـر مـن أیونـات الھیدروكسـید. 

المحلول القاعدي یحتوي على أیونات ھیدروكسـید أكثر من أیونات الھیدروجین. 
المحلول المتعادل فیحتوي على تركیزین متسـاویین من أیونات الھیدروجین وأیونات الھیدروكسـید. 

عملیة التأین الذاتي 
                          2H2O                H3O+   +      OH-

                                            أیون الھیدروكسید       أیون الھیدرونیوم         جزیئا ماء    

أیون الھیدرونیوم عبارة عن أیون ھیدروجین مرتبط مع جزيء ماء برابطة تساھمیة. ویمكن استعمال الرمزین  و  بالتبادل، أي ّ وضع 
أحدھما مكان اآلخر، كما تبین المعادلة المبسطة للتأین الذاتي:  

نظریة أرھینیـوس لألحماض والقواعد 
  الحمض : مادة تحتوي عـلى الھیدروجـین، وتتأین في المحالیـل المائیة منتجة أیونـات الھیدروجین.  

 القاعـدة: مـادة تحتوي عـلى مجموعة الھیدروكسـید، وتتفـكك في المحلول المائي منتجة أیون الھیدروكسید. 
احماض وقواعد ارھینیوس یوجد معادالت انظر صفحھ رقم 93  

  

وعـلى الرغم من أن نموذج أرھینیوس یفـسر الكثیر من المحالیل الحمضیة ً والقاعدیـة، إال أنھ ال یخلو من بعض السـلبیات؛ فمثـال ال 
تحتوي األمونیاNH3  وكربونات الصودیوم Na2CO3 على مجموعة الھیدروكسـید إال أنھما ینتجان في الماء أیون الھیدروكسید . 
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نظریة برونستد – لوري لألحماض والقواعد : 
 الحمض ھو المادة المانحة ألیون الھیدروجین،  

في حین تكون القاعدة ھي المادة المستقبلة لھذا األیون. 

المواد المانحة ألیون الھیدروجین والمواد المستقبلة لھ یوجد معادلة انظر صفحة رقم 94 
 HX +  H2O            H3O+ +  X- 

ق.م        ح.م                ق         ح 
الحمض المرافق (المقترن) ھو المركب الكیمیائي الذي ینتج عندما تستقبل القاعدة أیون الھیدروجین. 

القاعدة المرافقة (المقترنة) فھي المركب الكیمیائي الذي ینتج عندما یمنح الحمـض أیون الھیدروجین. 
تتكون تفاعالت برونستد – لوري من أزواج مترافقة من الحمض والقاعدة . 

فلورید الھیدروجین - حمض برونستد - لوري یوجد معادلتین انظر صفحة 95  
  F- في الماء، فلورید الھیدروجین  قاعدتھ المرافقة  HF

جـزيء األمونیـا NH3 یسـتقبل أیـون +NH4   فإن األمونیا تصنف قاعدة برونستد – لوري في التفاعل األمامي. 
مواد مترددة (أمفوتیریة) مثل الماء والمواد األخرى التي تستطیع أن تسلك سلوك األحماض والقواعد . 

األحماض األحادیة البروتـون : الحمض الذي یسـتطیع أن یمنـح أیـون ھیدروجـین واحدا فقط یسمى حمض احادي البروتین ومن 
 ، HBr وحمـض الھیدروبرومیك ، HNO3 وحمض النیتریك ، HClO4 حمض البیروكلوریك

 .. CH3COOH (حمض الخل ) وحمـض اإلیثانویك
  H2SO4 األحماض المتعددة البروتونات : تمنح بعض األحماض أكثر من أیون ھیدروجین. حمـض الكبریتیك

 . H3BO3 وحمض البوریك  H3PO4 حمض الفوسـفوریك H2CO3 وحمض الكربونیـك
نظریة لویس لألحماض والقواعد : 

 حمض لویس: مادة مستقبلة لزوج من اإللكترونات .  قاعدة لویس: مادة مانحة لزوج من اإللكترونات. 
مانحات ومستقبالت ازواج االلكترونات یوجد معادلھ صفحھ 98 

  یمثل ایون  +H في ھـذا التفاعل حمض لویس و-F  یمثل أیـون الفلورید قاعدة لویس 
ملخص النظریات الثالث لألحماض والقواعد  

ا:  یعد تفاعل SO3  مع MgO  مھّمً
 MgSO4 .7H2O ألنھ ینتج بلورات من ملح كبریتات الماغنسیوم، تعرف باسم ملح إبسوم 

ولھذا الملح استعماالت كثیرة، منھا تخفیف آالم العضالت،  وھو مغذٍّ للنباتات . 
اذا ترك SO3 لینتشر في الغالف الجوي فسوف یتحد مع الماء  الموجود في الھواء مكوناً حمض الكبریتیك الذي یسقط على األرض في 

صورة مطر حمضي. 

االنھیدریدات (ھي جزیئات منزوع منھا الماء) . مثالً تتحد جزیئات غاز ثاني أكسـید الكربون بجزیئـات الماء في الجو لتكون حمض 
الكربونیـك H2CO3 ،الذي یھطل مع المطر، ویتكون ماء المطر الحمضي . 

تعريف القاعدةتعريف الحمضالنظرية

منتج -OHمنتج +Hأرهينيوس
مستقبل +Hمانح +Hبرونستد- لوري

يمنح زوجاً من اإللكتروناتيستقبل زوجاً من اإللكتروناتلويس

٨
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قوة األحماض والقواعد : 

تتأین األحماض والقواعد القویة في المحالیل تأینا تاما , بینما األحماض والقواعد الضعیفة في المحالیل تأینا جزئیا . 

 H2SO4 , HNO3 , HCl األحماض القویة : ھي األحماض التي تتأین كلیاً.    أمثلة
 H2CO3 , CH3COOH  , HF األحماض الضعیفة :  ھي األحماض التي تتأین جزئیاً . أمثلة

معادالت التأین جدول 3-3 انظر صفحة 101  

Ka	 ثابت تأین الحمض، وھو قیمة ثابت االتزان لتأین الحمض الضعیف وتكون قیم	Ka	لألحماض األضعف أصغر. 
(راجع حل المسائل التدریبیة في الملزمة ) 

القواعد القویة: القاعدة التي تتحلل كلیًّا تعرف بأنھا قاعدة قویة. منتجة أیونات فلزیة وأیونات الھیدروكسید  
القواعد الضعیفة: تتأین جزئیا فقط في المحالیل المائیة المخففة . 

معادالت التأین للقواعد القویة جدول 3-5 صفحھ 104  

ثابت التأین لبعض القواعد جدول 3-6 صفحة 3-6 صفحة 105 
ثابت تأین القاعدة	Kb	بأنھ قیمة تعبر عن ثابت االتزان لتأین القاعدة. وكلما صغرت قیمة Kb	 كانت القاعدة أضعف 

أيونات الهيدروجني والرقم الهيدروجيني  

 kw  ثابت تأین الماء   
     kw= [OH-]  [H+] = 1.0 × 10-14

	K	298	 یساوي دائما 14-10 × 1.0 عند درجة حرارة OH-	و		H+	ومبدأ لوتشاتلییھ حاصل ضرب 	Kw
	pH	یعبر الكیمیائیون عن تركیز أیونات الھیدروجین باستعمال تدریج الرقم الھیدروجیني

 pH  الرقم الھیدروجیني
    pH=   - log [H+]                      

قیمة	pH	لمحلول ما تساوي سالب لوغاریتم تركیز أیون الھیدروجین. قیم	pH	للمحالیل الحمضیة عند درجة حرارة 298K	أقل من 7 

   POH الرقم الھیدروكسیدي
   pOH= -log [OH-]                            

قیمة	pOH	لمحلول ما تساوي سالب لوغاریتم تركیز أیون الھیدروكسید. 
   pOH و pH العالقة بین

 pH	+  pOH = 14                             

 pOH أو  pH حساب تركیز االیونات من قیم 
 [OH-] =10-pOH     ,        [H+] =10-pH  

 
 	.K	298	عند درجة حرارة	OH-	وتركیز	pOH	والعالقة بین ،	H+وتركیز	pH	الشكل یوضح العالقة بین

٩
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التعادل : 

والملح مركب أیوني یتكون من أیون موجب من قاعدة ً وأیون سالب من حمض، لذا یكون تفاعل التعادل إحالال ً مزدوجا.	
كتابة معادالت التعادل یوجد معادلة انظر صفحة رقم 115  

عندما یتفاعل حمض قوي HCl	  مع قاعدة قویة 	NaOH ویتكون	NaCl	ملح قابل للذوبان. 

المعایرة: طریقة لتحدید تركیز محلول ما؛ وذلك بتفاعل حجم معلوم منھ مع محلول تركیزه معلوم. 

نقطـة التكافؤ: ھـي نقطة یتسـاوى عندھا عدد مـوالت	+	H	من الحمض مع عدد موالت  -OH 	 من القاعدة. 
نقطة التكافؤ : أو ھي النقطة التي یتساوى عندھا عدد موالت الحمض مع عدد موالت القاعدة .  

وتسمى نقطة التكافؤ بنقطة التعادل في حالة تفاعل األحماض والقواعد القویة . 

كواشف األحماض والقواعد: ھي األصباغ الكیمیائیة التي تتأثر ألوانھا بالمحالیل الحمضیة والقاعدیة كواشف األحماض 
والقواعد.	

نقطة نھایة المعایرة تسمى النقطة التي یتغیر لون الكاشف عندھا.  

 تمیھ األمالح : تفاعل الكثیر من األمالح مع الماء في عملیة تعرف باسم.  

األمالح التي تنتج محالیل قاعدیة: 
 . HF وحمض ضعیف 	KOH مثال ینتج ملح فلورید البوتاسیوم عن قاعدة قویة 

االمالح التي تنتج محالیل حمضیة: 
 	HCl	وحمض قوي 	NH3 عن قاعدة ضعیفة	NH4Cl	مثال ینتج ملح 

االمالح التي تنتج محالیل متعادلة: 
 ینتج ملح نترات الصودیوم	NaNO3	عن حمض قوي HNO3	 وقاعدة قویة 	NaOH یكون محلول نترات الصودیوم متعادال . 

المحالیل المنظمة : 
محالیل تقاوم التغیرات في قیم	pH	عند إضافة كمیات ً محددة من األحماض أو القواعد. 

المحلول المنظم یتكون من خلیط حمض ضعیف مع قاعدتھ المرافقة، أو قاعدة ضعیفة مع حمضھا المرافق. 
 .pH	سعة المحلول المنظم : كمیة الحمض أو القاعدة التي یستطیع المحلول المنظم أن یستوعبھا دون تغیر مھم في
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الفصل الرابع : تفاعالت األكسدة واالختزال  

األكسدة واالختزال : 

التفاعل الذي انتقلت فیھ اإللكترونات من إحدى الذرات إلى ذرة أخرى تفاعل األكسدة واالختزال. 
عملیة األكسـدة: ھي فقـدان ذرات المادة لإللكترونات. وتعني الزیادة في عدد األكسدة . 

عملیة االختزال:  ھي اكتسـاب ذرات المادة االلكترونات . وتعني النقص في عدد األكسدة . 
المادة التي یحدث لھا اختزال (تكتسب إلكترونات)  تسـمى عامال مؤكسـداً . 

المـادة التي یحدث لھا أكسـدة (تفقد إلكترونات)  فتسمى عامال مختزالً . 

التطبیقات الشائعة على تفاعالت األكسدة واالختزال إزالة الشوائب من الفلزات إضافة مبیـض الغسـیل إلى المالبس لتبییضھـا 
( راجع حل المسائل التدریبیة في الملزمة ) 

قواعد تحدید اعداد التأكسد للعناصر جدول 4-2 صفحة 144 
( راجع حل المسائل التدریبیة في الملزمة ) 

وزن معادالت األكسدة واالختزال 

طریقة عدد التأكسد جدول 4-4 صفحة 147 
( راجع حل المسائل التدریبیة في الملزمة ) راجع وزن المعادالت الكیمیائیة الكتاب ص 148 , 150 , 153 

یصعـب وزن معظم معادالت األكسـدة واالختزال باستعمال الطریقة التقلیدیة. 

 وزن األكسجین یضاف جزیئات ماء في جھة نقص األكسجین بمقدار نقص األكسجین وال یعتمد على نوع الوسط . 

وزن الھیدروجین یعتمد على نوع الوسط  
في الوسط الحمضي یوزن الھیدروجین بإضافة + H في جھة نقص الھیدروجین بمقدار النقص . 

في الوسط القاعدي یوزن الھیدروجین بإضافة H2O في جھة نقص الھیدروجین بمقدار النقص وفي الجھة األخرى یضاف 
 .   OH- أیونات

نصـف التفاعل ھـو أحد جـزئي تفاعل األكسدة واالختزال. 
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الفصل اخلامس : الكيمياء الكهربائية 

اخلاليا اجللفانية: 

تحدث االكسدة في الخالیا الجلفانیة عند األنود ( المصعد ) منتجة إلكترونات تتدفق نحو الكاثود ( المھبط ) حیث یحدث االختزال . 
الكیمیاء الكھربائیة: ھي دراسة عملیات األكسدة واالختزال التي تتحول من خاللھا الطاقة الكیمیائیة إلى طاقة كھربائیة، وبالعكس. 

القنطرة الملحیة: استمرار للتفاعل ، وھي ممر لتدفق األیونات من جھة ألخرى . 
الخلیة الكھروكیمیائیة: جھاز یستعمل تفاعل األكسدة واالختزال إلنتاج طاقة كھربائیة، أو یستعمل الطاقة الكھربائیة إلحداث تفاعل كیمیائي.  

الخلیة الجلفانیة نوع من الخالیا الكھروكیمیائیة التي تحول الطاقة الكیمیائیة إلى طاقة كھربائیة ً بواسطة تفاعل األكسدة واالختزال التلقائي. 
الشكل 5-2 صفحھ 169 

تتكـون الخالیـا الكھروكیمیائیة من جزأین یطلق عـلى كل منھما نصف الخلیة 
یحتوي كل نصف خلیة على قطب ومحلول یشتمل على أیونات. 

القطب الذي یحدث عنده تفاعل األكسدة األنود anode (المصعد)   
یسمى القطب الذي یحدث عنده تفاعل االختزال الكاثود cathod (المھبط) 

الفولت ھو الوحدة المسـتعملة في قیاس جھد الخلیة. 

مدى	قابلیة المادة الكتساب اإللكترونات ھو جھد االختزال 
یقاس جھد االختزال لكل األقطاب مقابل قطب واحد، فاختاروا  قطب الھیدروجین القیاسي 

تكون من شریحة صغیرة من البالتین مغموسة في محلول حمض الھیدروكلوریكHCl	الذي یحتوي على أیونات ھیدروجین بتركیز 1M	.ویتم ضخ غاز 
   	STP)	 وتعرف ھذه الظروف بالظروف القیاسیة، C	°25	ودرجة حرارة	atm	1	في المحلول عند ضغط	H2	الھیدروجین

		0.000V مساویا E°H2 فرق الجھد لقطب الھیدروجین القیاسي المسمى جھد االختزال القیاسي

   2H+  +2e-                H2                                  =	E°H2 = 0.000V 

تدفق اإللكترونات مـن قطب الھیدروجین إلى قطب النحاس، وتختزل أیونات النحاس إلى فلز النحاس  
      H2(g) + Cu+2(aq)        2H+(aq) + Cu(s)         

مقارنة قطب النحاس بقطب الھیدروجین 

 H2 | H+   ||   Cu2+| Cu            E٥Cu= +0.342 V 
  مقارنة قطب الخارصین بقطب الھیدروجین 

 Zn | Zn2+ ||  H+| H2            E٥Zn=-0.762V   
أن أیونات الھیدروجین عند قطب الھیدروجین تكتسب إلكترونات أسھل من أیونات الخارصین، لذا یكون جھد اختزال أیونات الھیدروجین أعلى من جھد اختزال 

أیونات الخارصین، یكون قیمة سالبة. 
معادلة جھد الخلیة صفحة  

 Eocell =  Eocathod - Eo anode

جھد الخلیة القیاسي = الجھد القیاسي لنصف خلیة االختزال مطروحا منھ الجھد القیاسي لنصف خلیة التأكسد. 

 تتدفق اإللكترونات تلقائي في الخلیة الجلفانیة من نصف الخلیة ذات جھد االختزال القیاسي األقل إلى نصف الخلیة ذات جھد االختزال القیاسي األكبر؛ لتعطي 
جھدا موجبا للخلیة. 		

لجھد المحسوب موجب أما إذا كانت القیمة سالبة فالتفاعل غیر تلقائي. لكن في حالة عكس تفاعل غیر تلقائي فسیكون لھ	جھد خلیة موجب؛ وھذا یعني أن التفاعل 
العكسي یكون تلقائیا. 

جھود نصف الخلیة: ( حسب جھود االختزال القیاسیة في الجدول 1-5 ص172 ) 

مالحظة ھامة : سیحدث نصف التفاعل الذي لھ جھد اختزال أقل قي اتجاه عكسي ، ویصبح تفاعل أكسدة. 

نصف التفاعل الذي لھ جھد اختزال موجب أكبر یحدث في صورة اختزال . 

نصف التفاعل الذي لھ جھد اختزال سالب أكبر یحدث في صورة أكسدة .یقاس جھد القطب تحت الظروف القیاسیة  25C٥  و 1atm ویرمز لھ 
 . Eبالرمز ٥
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البطاريات : 

البطاریات خالیا جلفانیة تستعمل التفاعالت التلقائیة إلنتاج الطاقة ألغراض متعددة . 
والبطاریة عبارة عن خلیة جلفانیة 

خلیة الخارصین والكربون الجافة الخلیة الجافة ھي خلیة جلفانیة. 

البطاریات القلویة:  لقد حلت الخلیة القلویة الجافة األكثر كفاءة، محل خلیة الخارصین والكربون الجافة  
بطاریات الفضة:  أصغر حجما، وتستعمل في تزوید األجھزة بالطاقة، ومنھا سماعات األذن والساعات وآالت التصویر. 

البطاریات األویة والثانویة خالیا الخارصین والكربون، والقلویة، والفضة على أنھا بطاریات أولیة.  

البطاریات األولیة: ھي التي تنتج طاقة كھربائیة من تفاعل األكسدة واالختزال الذي ال یحدث بشكل عكسي بسھولة، وتصبح البطاریة غیر صالحة 
لالستعمال بعد انتھاء التفاعل .  

البطاریات الثانویة: وھي تعتمد على تفاعل األكسـدة واالختـزال العكسي، لذا فإنھ یمكن شـحنھا. فبطاریة السـیارة والحاسـوب المحمول 
بطاریات التخزین التي تستعمل في آالت الحالقة وآالت التصویر الرقمیة بطاریات نیكل – كادمیوم قابلة للشحن. 

بطاریات تخزین المركم الرصاصي الحمضیة:  تستخدم في السیارات بطاریات الرصاص الحمضیة وھو االسم األكثر شیوعا لھا؛ ألن المحلول 
الموصل في البطاریة ھو محلول حمض الكبریتیك، وھي بطاریة غیر جافة. 

بطاریات اللیثیوم : بطاریة ذات وزن خفیف، تخزن كمیات كبیرة من الطاقة بالنسبة لحجمھا لذا ركز المھندسون انتباھھم على عنصر اللیثیـوم 
 V -3.40 لسببین، ھما: أن اللیثیوم أخف فــلز معــروف، وأن لھ أقـل جھد اختزال قیاسي بالنسبـة إلى العناصر الفلزیة األخر

	وتستمر بطاریات اللیثیوم فترة أطول . 
تستعمل عادة في الساعات والحواسیب وآالت التصویر للحفاظ على الزمن والتاریخ والذاكرة واالستعدادات الشخصیة حتى عند إطفاء الجھاز. 

خلیة الوقود: خلیة جلفانیة وتختلف خالیا الوقود عن البطاریات األخرى ؛ ألنھا تزود بالوقود باستمرار من مصدر خارجي. 
وبسبب المصدر الخارجي فإن خلیة الوقود ال تنفد مثل سائرالبطاریات ؛ حیث تستمر في إنتاج الكھرباء ما دام الوقود متوافر . 

التآكل : ھو خسـارة الفلـز الناتـج عن تفاعـل أكسـدة واختزال بـین الفلـز والمواد التـي في البیئـة. 
لمنع التآكل ھي الجلفنة؛ إذ یتم بھا تغلیف الحدید بفلز أكثر مقاومة للتأكسد. 

طرائق الحمایة من التآكل ھي: الطالء، أو التغلیـف بفلـز آخـر، أو اسـتعمال أنود مضح. 

التحليل الكهربائي : 

یؤدي وجود مصدر تیار كھربائي في التحلیل الكھربائي إلى حدوث تفاعل غیر تلقائي في الخالیا الكھروكیمیائیة . 
ویسمى استعمال الطاقة الكھربائیة إلحداث تفاعل كیمیائي التحلیل الكھربائي. 

وتسمى الخلیة الكھروكیمیائیة التي یحدث فیھا تحلیل كھربائي خلیة التحلیل الكھربائي. 
 فعند إعادة شحن بطاریة ثانویة مثال فإنھا تعمل عمل خلیة تحلیل كھربائي. 

تطبیقات التحلیل الكھربائي 
 التحـلیـل الكھربائـي للـماء و التحلیل الكھربائي لمصھور NaCl والتحلیل الكھربائي لماء البحر و إنتاج األلومنیوم و تقنیة الخامات 

(تقنیة الفلزات) و الطالء بالكھرباء . 
الخالصھ صفحة 192 
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الفصل السادس : املركبات العضوية احليوية  

البروتينات : 

تؤدي البروتینات وظائف أسیاسیة تشمل تنظیم التفاعالت الكیمیائیة والدعم البنائي ونقل المواد وتقلصات العضالت . 
تعـد ً اإلنزیـمات نوعا من البروتینـات. والبروتینات بولیمرات عضویـة تتكون من أحماض ً أمینیـة مرتبطـة معا بترتیب معین 

واألحماض األمینیة، كما یدل اسـمھا، جزیئات عضویة توجد فیھا مجموعة األمین ومجموعة الكربوكسیل الحمضیة.  
التركیب العام للحمض األمیني صفحة 206 

یوجد في كل حمض أمیني ذرة كربون مركزیة محاطة بأربع مجموعات: مجموعة األمین (-NH2) ومجموعة الكربوكسـي 	
 .	R وذرة ھیدروجین وسلسلة جانبیة متغیرة	-COOH

الرابطة الببتیدیة یسـتطیع حمضان أمینیان أن یتحدا لتكوین أمید، وینطلق ماء في ھذه العملیة. ھذا التفاعل ھو تفاعل تكثف 
الرابطة الببتیدیة.  

الببتید: یطلق على السلسلة المكونة من حمضین أمینیین أو أكثر مرتبطة ًمعا بروابط ببتیدیة. 
ثنائي الببتید:  الجزيء المكون من حمضین أمینیین مرتبطین معا برابطة ببتیدیة . 

عدید الببتید:  عشرة أحماض أمینیة أو أكثر متصلة بروابط ببتیدیة . 

البروتینات: تعمل في معظـم المخلوقات الحیة عمل اإلنزیمات والعوامل المحفزة للتفاعالت الكثیرة التي تحدث في الخالیا 
الحیة.  

اإلنزیم: عامال ًمحفزا حیوي حیث یعمل على تسریع التفاعل الكیمیائي دون أن یسـتھلك في ھذا التفاعل. 
 ویؤدي عادة إلى تخفیض طاقة تنشـیط التفاعل . 

بروتینات النقل: بروتین الھیموجلوبین، الذي ینقل األكسجین في الدم من الرئتین إلى سائر الجسـم.  

الدعم البنائي: تكوین تراكیب حیویة للمخلوقات الحیـة ،  البروتین البنائي األكثر توافراً  في معظم الحیوانات ھو الكوالجین 
وھو جزء من الجلد واألربطة والعظام ، ومن البروتینات البنائیـة األخرى الریش والفرو والصوف واألظفار والشعر  . 

االتصاالت: الھرمونات جزیئات تحمل اإلشـارات من أحد أجزاء الجسـم إلى جزء آخر.  
وبعض الھرمونـات بروتینـات ومنھا  األنسـولین ( الذي ینظم نسبة السكر في الدم ) 

 – ھرمونات الغده الدرقیة - ھرمونات النمو . 

الكربوهيدرات : 
تزود الكربوھیدرات المخلوقات الحیة بالطاقة والمواد البنائیة . 

 Cn(H2O)n   الصیغة الجزیئیة العامة للكربوھیدرات
األغذیـة الغنیـة بالكربوھیـدرات الحلیـب والفواكـھ والخبـز والبطاطـس.	والكربوھیـدرات مركبـات عضویـة تحتوي عـلى عدة 

		(O=C)	باإلضافـة إلى مجموعـة الكربونیـل الوظیفیـة HO- مجموعـات من الھیدروكسـیل
السكریات االحادیة:  ابسط أنواع الكربوھیدرات  

سكر الجلوكوز ( سكر الدم ) ، وسكر الجالكتوز ( شبیھ الجلوكوز) ، سكر الفركتوز ( سكر الفواكھ)  
السكریات الثنائیة:  السـكروز (سكر المائدة ) یستعمل بالتحلیة ویتكون من اتحاد الجلوكوز مع الفركتوز  

– الالكتوز (سكر الحلیب ) یتكون من اتحاد الجلوكوز والجالكتوز . 
السكریات العدیدة التسكر: تتكـون من السـكریات البسـیطة وتحتوي على 12	وحـدة بناء أساسـیة أو أكثر. الجالیكوجین یتالف 

من وحدات الجلوكوز تختزن الطاقة وتوجد في الكبد والعضالت .   
– من األمثلة األخرى لھا  النشا والسلیلوز . 
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الليبيدات : 

تكّون اللیبیدات األغشیة الخلویة وتختزن الطاقة وتنظم العملیات الخلویة . 
اللیبـیدات جزیئات حیویة كبیرة غیر قطبیة ، تختزن الطاقة ، تكون تركیب االغشیة الخلویة . 

اللیبیدات لیست بولیمرات إال أن لھا وحدة بناء رئیسة مشتركة ووحدات البناء ھذه ھي االحماض الدھنیة ، وھي أحماض 
كربوكسیلیة ذات سالسل طویلة .وتحوي الصبیعیة منھا مابین 12 و 24 ذرة كربون 

 CH3(CH2)nCOOH	 ویمثل تركیبھا بالصیغة 
ترتبـط ثالثة أحمـاض دھنیـة بالجلیسرول بروابط إسـتر یتكون الجلیسرید الثالثي 

الجلیسریدات الثالثیة صلبة أو سوائل في درجـة حـرارة الغرفـة تكون سـوائل تسـمى عـادة زیوتا. فـإذا كانـت صلبة في 
درجـة حرارة الغرفة تسمى دھونا.  

لجزيء الصابون طرفان: طرف قطبي، وآخر غیر قطبي. 
یستعمل الصابون مع الماء في تنظیف األوساخ والزیوت غیر القطبیة؛ ألن جزیئات األوساخ والزیوت غیر القطبیة ترتبط 

بالطرف غیر ال ً قطبي لجزیئات الصابون، في حین یكون الطرف القطبي لجزیئات الصابون قابال للذوبان في الماء. 
اللیبیدات الفوسفوریة ھناك نوع مھم آخـر من الجلیسرید الثالثي یسمى اللیبید الفوسفوري یوجد بكثرة في االغشیة البالزمیة . 

اللیبیدات الفوسفوریة جلیسریدات ثالثیة اسـتبدل فیھا أحـد األحماض الدھنیة بمجموعة فوسـفات قطبیـة، تكون الجزء  القطبي 
من الجزيء رأسـا 

الشموع عبـارة عن نوع آخر من اللیبیدات تحتوي أیضا على أحماض دھنیة. والشـموع لیبیدات تتكون من اتحاد حمض دھني 
مع كحول ذي سلسلة طویلة 

السـتیرویدات لیبیـدات تحتـوي تراكیبھـا عـلى حلقـات متعـددة الھرمونات الجنسیة- الكولسترول – فیتامین د  

األحماض النووية: 

تخزن األحماض النووویة المعلومات الوراثیة وتنقلھا .  
والحمض النووي مبلمر حیوي یحتوي على النیتروجین، ویقوم بتخزین المعلومات الوراثیة ونقلھا. 

 وتسـمى وحدة البناء األساسـیة للحمض النووي النیوكلیوتید 
األحمـاض النوویـة مبلمـرات مـن النیوكلیوتیـدات التـي تتكون مـن قاعـدة نیتروجینیـة، ومجموعة فوسفات، وسكر .	

 	
 DNA و RNA  ھما نوعین من األحماض النوویة التي توجد في الخالیا الحیة . 
وظیفة  DNA و RNA  وتقوم بتخزین المعلومات الوراثیة للخلیة في النواة  .   

* مقارنة بني DNA و RNA توضح الفرق بني تركيب كلٍّ منهما : 
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DNARNA
 DNA الحمض النووي ديوكسي رايبونيوكلييك

يحوي نيوكلوتيدات تتكون من مجموعة فوسفات ،  
وسكر ديوكسي رايبوز خماسي ذرات الكربون وقاعدة نيتروجينية .

  RNA   الحمـض النووي الرايبونيوكلييك 
يحوي نيوكلوتيدات تتكون من مجموعة فوسفات ، 

وسكر رايبوز خماسي ذرات الكربون وقاعدة نيتروجينية .  

   (G) والجوانين (C) السايتوسـين (A) يحوي القواعد النيتروجينية األدنين
  . (T) الثايمين

  (G) والجوانني (C) السايتوسـني (A) يحوي القواعد النيتروجينية األدنني
. (U)اليوراسيل

يتكـون DNA من شريطني على شكل لولب مزدوج يربط بني 
القواعد النيتروجينية بروابط هيدروجينية .

یتكون	RNA	من شریط واحد بدون وجود روابط ھیدروجینیة بین القواعد 
النیتروجینیة .


