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 والقائمة الدوريّة مبىن الذرة 
 ةالذرّ 

 هي أصغر وحدة بناء للعنصر وال ميكن تقسيَمها.

. حول النواة يدور يف مدارات 𝐧𝟎تروانت  و ني و +𝐩بروتوانت فيها  نواةحبسب نظريّة بوهر، الذرّة تتكّون من 
 .−𝐞لكرتوانت إ )مستوايت طاقة( 

 

 هو جسيم ذو شحنة كهرابئّية موجبة. عدد الربوتوانت لذرات من نفس العنصر هو عدد اثبت.   :الربوتون 

هو جسيم عدمي الشحنة )متعادل كهرابئيًّا(. عدد النيوتروانت لذرات من نفس العنصر ليس عدًدا  : النيوترون
)وليس ابلضرورة مساٍو لعدد الربوتوانت ابلنواة(، هنالك ذرات من نفس العنصر اليت هلا عدد نيوتروانت اثبًتا 

 خمتلفة )تسّمى نظائر(. 

مرّة من كتلة  1837مبا أّن كتلة النيوترون الواحد مساٍو ابلتقريب لكتلة الربوتون الواحد وكتلتهما أكرب حبوايل 
 كتلة االلكرتوانت قابل لإلمهال(.)تلة النواة  كتلة الذرة هي كاإللكرتون الواحد، 

كل الكرتون ابلذرة يتجاذب للربوتوانت ابلنواة، يتنافر مع هو جسيم ذو شحنة كهرابئّية سالبة.   :اإللكرتون
تدور حول النواة  ترتّتب و اإللكرتوانت فاإللكرتوانت من حولِِه وله طاقة حركية دائمة، لذا 

 وكل مدار يسع عدد معّّي من اإللكرتوانت.  مستوايت طاقة/مسارات /مبدارات 

اثبًتا، هنالك ذرات اليت ميكنها أن ختسر أو تربح إلكرتوانت  عدد اإللكرتوانت للذرّة ليس ابلضرورة عدًدا 
 (. سالب/وابلتايل تتحّول اىل ذرة هلا شحنة كهرابئية )وتسّمى أيون موجب
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 القائمة الدورية

، كالسيوم Fe، حديد  N  )أمثلة: نيرتوجّيهي قائمة العناصر، لكل عنصر رمز كيميائي  القائمة الدوريّة
Ca)  :لكل عنصر ابلقائمة الدوريّة عددين مهّمّي . 

 هو العدد الذي حيّدد نوع/هويّة الذرة، أي عدد الربوتوانت.  عدد الذري:

 بنواة الذرة.  ت هو جمموع عدد الربوتوانت والنيوتروان : عدد الكتلة

وذلك ألنّه عبارة عن معّدل أعداد الكتل املختلفة لنظائر  ابلقائمة الدوريّة، عدد الكتلة ليس عدًدا صحيًحا
العنصر اعتماًدا على نسبة وجودها ابلطبيعة، لذلك نقّرب العدد ابلقائمة الدوريّة ألقرب عدد صحيح 

 ونستعملُه.

 

 𝐗𝐙𝐀الرمز الكيميائي املقبول حّّت اليوم للذرة هو:  

X لعنصر معّّي،  يرمزZ لعدد الذري و يرمز  A لعدد الكتلة. يرمز 

 

 ترتيب إلكرتوانت مبدارات
 كل عنصر يف القائمة الدوريّة ميّثل ذرّة متعادلة.  

 هي ذرة عدد بروتوانهتا مساٍو لعدد إلكرتوانهِتا.  ذرّة متعادلة:

حول النواة تدور اإللكرتوانت يف مدارات، حبيث أّن املدار األّول يسع إلكرتونّي،  نواه يف مركز الذرّة.تتواجد ال
 . 32، 32، 18، 18إلكرتوانت، والباقي:   8الكرتوانت، املدار الثالث يسع  8املدار الثاين يسع  

 إلكرتون، أي حّت عنصر   20يكفي معرفة ترتيب إلكرتوانت أّول 

 ابلقائمة الدوريّة.  Caالكالسيوم 

 . من املدار األقرب للنواه لألبعدترتّتب اإللكرتوانت حول النواه 

 
 نواه

2e- 8e- 
8e- 

… 

𝐗
(حالة  املادة )

شحنة الذرّة

عدد  الذري

عدد  الكتلة
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 األيون
 يف التفاعالت الكيميائّية، ميكنها الذرة أن ختسر أو تربح إلكرتوانت: 

 +𝐩عدد   > −𝐞عدد    الذرة إلكرتوانت  ِبح تر  إذا 
 ذرة حتمل شحنة كهرابئّية  

 أيون سالبسالبة وتسّمى 

ر تخ  إذا   +𝐩عدد   < −𝐞عدد    الذرة إلكرتوانت  سح
 ذرة حتمل شحنة كهرابئّية 

 أيون موجب موجبة وتسّمى  

 

 ا.  عدد إلكرتوانهتِ  ال يساوي ا ذرة هلا شحنة، أي عدد بروتوانهتِ  :أيون 
   ".كاتيون موجبة، تسّمى أيًضا "  شحنةذرة هلا  :موجب أيون 

 ".  أنيون، تسّمى أيًضا "سالبة ذرة هلا شحنة  :أيون سالب
 

 .عدد صحيح لأليون هي  قيمة الشحنة* 
 حتّددها عدد الربوتوانت. شحنة النواةحتّددها عدد اإللكرتوانت و  شحنة الذرّة *

 

 

 

 

 

 

 

 يصبح

 يتحّول إىل يصبح

 يتحّول إىل
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 تقسيم القائمة الدورية
، يبدأ هذا فلزات )معادن( والفلزات يقسم العناصر إىل جمموعتني:يوجد مدرّج الذي يف القائمة الدوريّة  .1

املدرّج تتواجد الالفلزات وعلى يسارِِه الفلزات، ما عدا عنصر  . على ميّيB  البوروناملدرّج عند عنصر 
 اهليدروجّي الذي هو الفلز.

 تظهر كل الفلزات يف الطبيعة على شكل ذرات منفردة. :الفلزات

عناصر( تظهر   9يف الطبيعة على شكل ذرات منفردة وقسم آخر ) ظهري الالفلزات  قسم من :الالفلزات
 هم:  ابلطبيعة على شكل جزيئات و 

H2 , N2, O2 , F2 , Cl2 , Br2 , I2 , P4 , S8 
 

 

 

 

 

 

   .صور التآصلية* هنالك جمموعة عناصر الذين يظهرون بعّدة صور تسّمى ابلـ

للعنصر الواحد هو يف  االختالف بّي الصور التآصلّية  (: Allotropes، אלוטרופים) صور آتصلّية
ذا االختالف يؤدي إىل االختالف  جزيئات العنصر ببعضها البعض. ه/ذرات مبناها، أي برتتيب وارتباط  

   ابلصفات الفيزايئية والكيميائية للمادة.

 من أشهر العناصر اليت هلا صور آتصلّية: 

 يظهر ابلطبيعة على شكل: املاس، جرافيت، فحم ... .   C  الكربون

 يظهر ابلطبيعة على شكل: فوسفور أبيض، فوسفور أمحر... .    Pالفوسفور
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 عائالت /جمموعات/ أعمدة  8تقسيم إىل . 2

 

1 2 

 فلزات اإلنتقالّية 

3 4 5 6 7 8 

 عائلة القلوية
عائلة القلوية 

 الرتابية
 عائلة اهلالوجينات عائلة االوكسجني  عائلة النيرتوجني  عائلة الكربون عائلة البورون 

عائلة الغازات  
 اخلاملة 

𝐇 𝟏        𝐇𝐞 
𝟐  

𝐋𝐢 𝟑  𝐁𝐞 𝟒  𝐁 𝟓  𝐂 𝟔  𝐍 𝟕  𝐎 𝟖  𝐅 𝟗  𝐍𝐞 𝟏𝟎  

𝐍𝐚 𝟏𝟏  𝐌𝐠 
𝟏𝟐  𝐀𝐥 𝟏𝟑  𝐒𝐢 𝟏𝟒  𝐏 𝟏𝟓  𝐒 𝟏𝟔  𝐂𝐥 𝟏𝟕  𝐀𝐫 𝟏𝟖  

𝐊 𝟏𝟗  𝐂𝐚 𝟐𝟎  

 

𝐆𝐚 𝟑𝟏  𝐆𝐞 𝟑𝟐  𝐀𝐬 𝟑𝟑  𝐒𝐞 𝟑𝟒  𝐁𝐫 𝟑𝟓  𝐊𝐫 𝟑𝟔  

𝐑𝐛 𝟑𝟕  𝐒𝐫 𝟑𝟖  𝐈𝐧 𝟒𝟗  𝐒𝐧 𝟓𝟎  𝐒𝐛 𝟓𝟏  𝐓𝐞 𝟓𝟐  𝐈 𝟓𝟑  𝐗𝐞 𝟓𝟒  

𝐂𝐬 𝟓𝟓  𝐁𝐚 𝟓𝟔  𝐓𝐥 𝟖𝟏  𝐏𝐛 𝟖𝟐  𝐁𝐢 𝟖𝟑  𝐏𝐨 𝟖𝟒  𝐀𝐭 𝟖𝟓  𝐑𝐧 𝟖𝟔  

𝐅𝐫 𝟖𝟕  𝐑𝐚 𝟖𝟖  𝐔𝐮𝐭 
𝟏𝟏𝟑  𝐅𝐥 𝟏𝟏𝟒  𝐔𝐮𝐩 

𝟏𝟏𝟓  𝐋𝐯 𝟏𝟏𝟔  𝐔𝐮𝐬 
𝟏𝟏𝟕  𝐔𝐮𝐨 

𝟏𝟏𝟖  

    

)اإللكرتوانت ابملدار األخري(   الكرتوانت التكافؤعدد   2 1  3 4 5 6 7 8 
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 اإللكرتوينإلكرتوانت التكافؤ والتمثيل 
 . )للذرّة/لأليون( هم اإللكرتوانت يف املدار األخري للجسيم :إلكرتوانت التكافؤ

 

 يف القائمة الدوريّة:   متعادلكل عنصر 

 هذا العنصر ذرّة لدى  عدد إلكرتوانت التكافؤ=  الذي يتواجد بحهح العنصر رقم العامود

 هذا العنصر ذرّة لدى  املدارات/مستوايت الطاقة عدد  =  الذي يتواجد بحهح العنصر السطر/الدورةرقم  
 

 هو ترتيب إلكرتوانت آخر مدار.  : بنية لويس للذرّة/التمثيل اإللكرتوين

رقم العامود الذي 
يتواجد به العنصر 

 ابلقائمة الدوريّة 
8 7 6 5 4 3 2 1 

عدد إلكرتوانت 
 التكافؤ لذرّة عنصر 

8 7 6 5 4 3 2 1 

التمثيل  /بنية لويس
لذرّة اإللكرتوين  

 العنصر

(X   هو رمز
 (العنصر

X X X X X X X X 

رسم إلكرتوانت التكافؤ حول الذرة: فقط فوق، حتت، على يسار أو على ميّي رمز العنصر وليس على  )
 ( الزوااي.

إلكرتوانت ابملدار األخري كما لباقي العناصر يف  8، ليس له شاذ ابلعامود الثامن: عنصر اهليليوم

          He. التمثيل اإللكرتوين للهيليوم:   به إلكرتونّي  ، نفس العامود، لديه مدار واحد مليء
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 النظائر
هي ذرات من نفس العنصر )هلم نفس عدد الربوتوانت(، لكن ختتلف بعدد النيوتروانت وابلتايل بعدد  :النظائر
 الكتلة.

* االختالف بعدد الكتلة لنظائر عنصر معّّي ال يتعّلق بعدد اإللكرتوانت لدى الذرات )أو بشحنتهم(، إمنا فقط بعدد 
 النيوتروانت.

ابلصفات الكيميائية )كيفّية تفاعالها( ولكنها ختتلف عن بعضها البعض ابلصفات   * نظائر العنصر الواحد املتعادلة تتشابه
 الفيزايئية )الكتلة(.

 * عنصر لديه نظائر يظهر يف الطبيعة على شكل خليط من هذه النظائر. 

 لكل نظائر العنصر اعتماًدا على نسبة انتشارهم ابلطبيعة. معّدل أعداد الكتل عدد الكتلة للعنصر هو 

 هذا املعّدل هو أقرب لعدد الكتلة للنظري األكثر انتشارًا ابلطبيعة أّلن مسامهت ُه للمعّدل أكرب. 

 

 

 التفاعالت النوويّة واالشعاعات

 عند إطالقحهح... هو عبارة عن...  نوع اإلشعاع 
 عدد الذري          عدد الكتلة 

 النفاذيّة لألجسام 

 أيوانت هيليوم 𝛂𝟐𝟒الفا    
 )بروتونّي ونيوترونّي( 

 ضعيفة جًدا  4- 2-

𝛃−𝟏بيتا    
 ضعيفة  ال يتغرّي  1+ تيار إلكرتوانت  𝟎

 مرتفعة  ال يتغرّي  ال يتغرّي  فائض طاقة  𝛄جاما    
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 حالة الثبات للذرّة 
 ذرة هتدف للوصول حلالة ثبات. كل 

إلكرتوانت )ما   8تصل الذرّة إىل حالة ثبات عندما تكون كل مداراهِتا مليئة، أي أّن يف مدارها االخري يتواجد  
 . وكتيت حالة االعدا اهليدروجّي واهليليوم( ولذلك تسّمى هذه احلالة يف 

ألّن كل مداراهتم مليئة. لكن ابقي ذرات عناصر   تتواجد دائًما يف حالة ثبات  عناصر العامود الثامنذرات 
أخرى ليست يف حالة ثبات ومتر بتفاعالت كيميائية مع ذرات اخرى متماثلة أم خمتلفة هلا هبدف الوصول حلالة  

 ختسر إلكرتوانتأو  إلكرتوانت تربح ثبات. يف هذه التفاعالت، للوصول ملدارات مليئة، كل ذرة ميكنها أن 
 .كرتوانتتتشارك على إلأو 

لكل ذرات هذه العناصر عدد قليل من اإللكرتوانت  : 3،2،1ابلعامود يف القائمة الدورية   ةالعناصر الفلزيّ 
هذه اإللكرتوانت هبدف   خسارةالكرتوانت(، لذا يف التفاعل الكيميائي من األسهل  3،2،1ابملدار األخري )

 الوصول اىل حالة ثبات وابلتايل التحّول اىل أيون موجًبا )كاتيون(. 

لكل ذرات هذه العناصر عدد كبري من اإللكرتوانت  :7،6،5ابلعامود يف القائمة الدورية  ةالعناصر الالفلزيّ 
 الكرتوانت(، لذا يف التفاعل الكيميائي من األسهل: 7،6،5ابملدار األخري )

إلكرتوانت لتعبئة مدارها األخري هبدف الوصول اىل حالة ثبات وابلتايل التحّول اىل أيون سالًبا   ربح . 1
 )أنيون(. 

 إلكرتوانت هبدف الوصول اىل حالة ثبات.  املشاركة على. 2 أو
 

هو الفلز لديه إلكرتون واحد يف مدارِِه األخري الذي يسع الكرتونّي. ولذلك يف التفاعل  : اهليدروجني* 
 الكيميائي أو يربح أو يشارك على إلكرتواًن هبدف الوصول حلالة ثبات.

: لكل ذرات هذه العناصر يف التفاعل الكيميائي فقط تتشارك على  ابلعامود الرابع عناصر الالفلزيّة* 
 الوصول اىل حالة ثبات. ال يرحبوا وال خيسروا إلكرتوانت. إلكرتوانت هبدف 

نعلم عدد إلكرتوانت التكافؤ لذرات هذه العناصر )ليس ال  : 3،2،1عناصر الفلزيّة اليت ليست ابلعامود *
 ال نعلم كم إلكرتواًن خيسر كل واحد منهم ابلتفاعل الكيميائي.   لذلك يف املنهاج للمدرسة الثانويّة( 
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 وطاقة التأّين  نصف القطر الذّري

 .األبعد من النواةبّي مركز النواة وااللكرتون  املسافة/هو الُبعد نصف القطر الذّري

 حول النواة.  اإللكرتوانت  يعتمد على مدى امتداد الذي ة الذر  حجمستخدم لوصف صطلح يُ ذا امله

 .(Å) أو أجنسرتوم (pm) بوحدة بيكو مرتقطر الذّري  النصف قاس ي

_______________________________________________________ 
 يف كل ذرّة/أيون، تدور إلكرتوانت حول النواة مبدارات/مستوايت طاقة.  

 . (IE) جيب بذل طاقة ،نزع/اخراج إلكرتون أو أكثر من الذرّة إذا أردان 
 نزع اإللكرتوانت تبدأ من اإللكرتون األبعد من النواة لألقرب  -

 كلما كان جتاذب اإللكرتون مع النواة أكرب، ُيصعب نزعُه وجيب بذل طاقة أكرب   -

 

هي كمّية الطاقة اليت جيب بذهلا لنزع اإللكرتون األبعد عن النواة من ذرّة/أيون منفرد يف احلالة   :طاقة التأّين
 . kJالغازيّة. وحداهِتا: 

 
 هي كمّية الطاقة الالزمة لنزع اإللكرتون األبعد من النواة من ذرّة متعادلة.   𝑬𝟏طاقة التأّين األوىل للذرّة  

𝐴(𝑔)  +   𝑬𝟏   →   𝐴(𝑔)
+  +  −𝑒 حر 

_______________________________________________________ 

 

 عالقة عكسّية  هي بني نصف قطر الذّري )حجم الذرّة( وطاقة التأّين العالقة 
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  ننظر اىل القائمة الدوريّة Õ املقارنة بني ذرات متعادلة
 

   ... الدوريّة، من األعلى إىل األسفل، يف القائمة نفس العامود/العائلة ننظر إىل ذرات العناصر من 
 عدد املداراتما هو االختالف؟ 

 يزداد  ، عدد املدارات/مستوايت الطاقة للذرّةالعائلة/يف نفس العامودكلما اجتهنا إىل األسفل 
Õ   قّوة التجاذب بّي نواة الذرّة وإلكرتوانهِتا )ابألخص إلكرتوانت التكافؤ( تقل )حسب قانون

 كولون(
Õ  نصف قطر )حجم( الذرّة يكرب 
Õ  لنزع اإللكرتون األبعد عن النواة تقل بذهِلا كمّية الطاقة اليت جيب 
Õ  قل تطاقة التأّين 

 

   ... ، يف القائمة الدوريّة، من اليسار إىل اليمنينفس السطر/الدورة ننظر إىل ذرات العناصر من 
 املداراتعدد ما هو املشرتك؟ 

 الربوتوانت وااللكرتوانت ابلذرّةعدد ما هو االختالف؟ 
 يزداد  للذرّة، عدد الربوتوانت وعدد االلكرتوانت السطر/الدورةيف نفس كلما اجتهنا إىل اليمني 

Õ   قّوة التجاذب بّي نواة الذرّة وإلكرتوانهِتا )ابألخص إلكرتوانت التكافؤ( تزداد )حسب قانون
 كولون(
Õ نصف قطر )حجم( الذرّة يصغر 
Õ  لنزع اإللكرتون األبعد عن النواة تزداد  بذهِلا كمّية الطاقة اليت جيب 
Õ  تزداد طاقة التأّين 

 

 من أتثري   أكرب بكثريأتثري الُبعد )عدد املدارات( انتبه! 

 مقدار الشحنات )عدد الربوتوانت وعدد االلكرتوانت(.       
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 تلخيص: كيف نقارن بني نصف قطر)حجم( وطاقة أتين جسيمات؟
 

 حتدث املقارنة؟  بني أي جسيماتالتمييز  :1مرحلة 
 𝑃−3و    𝐴𝑟 مثال: نقارن بّي                               𝑃−3و   𝑃مثال: نقارن بّي                           𝑆𝑖و   𝑃مثال: نقارن بّي              

 عناصر وأيوانت خمتلفة  عنصر وأيوانتحهح  عناصر متعادلة 
 

 ننظر إىل القائمة الدوريّة 
 ونعتمد على قانون كولون 

 
 نبين جدول مقارنة 

  1ذرة/أيون  2ذرة/أيون  ...3ذرة/أيون 
 عدد املدارات    
 عدد الربوتوانت   
  عدد االلكرتوانت   

 

 

 ننظر اىل عدد املدارات للجسيمات ... :2مرحلة 
 
 

 للجسيمات يوجد نفس عدد املدارات                        للجسيمات ال يوجد نفس عدد املدارات 
 

 
 

 اجلسيم الذي لديه عدد 
 مدارات أقل... 

 

 عناصر متعادلةوهم 
 

 الذرّة اليت لديها  
أكرب عدد بروتوانت 

 وإلكرتوانت ... 

 عدد الربوتوانت ونفس  
 

اجلسيم الذي لديه عدد 
 إلكرتوانت أقل... 

 عدد اإللكرتوانت ونفس  
 

اجلسيم الذي لديه عدد 
 بروتوانت أكثر... 

 

Õ قّوة التجاذب بّي نواة الذرّة/األيون وإلكرتوانتِِه أكرب 
Õ  نصف قطر )حجم( الذرّة/األيون أصغر 
Õ  لنزع اإللكرتون األبعد عن النواة أكرب بذهِلا كمّية الطاقة اليت جيب 
Õ  طاقة التأّين أكرب 
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 وترابط مبىن 
 املعدين/النسيج الفلزي

الفلز ختسر إلكرتوانهتا التكافؤ وتتحّول اىل أيوانت موجبة )كاتيوانت(،  يف النسيج الفلزّي  )فلز نقي(، ذرات 
 هذه اإللكرتوانت احلرّة تبقى ابلنسيج وتدور حول هذه األيوانت املوجبة وتشّكل حبر من اإللكرتوانت احلرّة.

 اإللكرتوانت احلّرة ابلنسيج مشرتكة لكل األيوانت املوجبة، لذا املبىن كّلُه متعادل.

 Mg(s): مثال:  مستوى الرمز

 
 

 

 
 

 السبائك 

 السبيكة هي خليط متجانس لفلزين أو أكثر. 

 مماثل لنسيج فلزي نقي.الوصف امليكروسكويب للمبىن، الرتابط وصفات سبيكة )خليط فلزات( 

يف الوصف اذكر نوع األيوانت وشحنَتهم !!  !!  

 

 

 

 

Mg+2 Mg+2 Mg+2 Mg+2 

Mg+2 Mg+2 Mg+2 Mg+2 

Mg+2 Mg+2 Mg+2 Mg+2 

Mg+2 Mg+2 Mg+2 Mg+2 
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(𝐌=فلز) 
 الصفة مبستوى

 𝐌(𝐬)  معدين/فلزي نوع النسيج ... الـ

 ميكرو 
املبىن ابملستوى 

 امليكروسكويب 

هو مبىن ضخم ثالثي األبعاد يتكّون من أيوانت موجبة )كاتيوانت( 
 اإللكرتوانت احلرّة حُييطها حبر من  

 !! اذكر نوع األيون وشحنت ُه !! 

 ميكرو 
اسم الرابط بني جسيمات 

 النسيج وسبب كونحهح 
بني األيوانت   اذب كهرابئي قوي الذي هو عبارة عن جترابط فلزي،  

 املوجبة وِبر اإللكرتوانت احلّرة

,Na(s),Mg(s))أمثلة:    أمبرييّة نوع الصيغة  رمز  Fe(s), Au(s), …) 

 ملبىن مبستوى الرمزا رمز 

 

 ماكرو 
 السبب: ميكرو 

احلالة يف درجة حرارة الغرفة 
 والسبب

 صلبة )ما عدا الزئبق(
بسبب قّوة الرابط الفلزي، الذي هو عبارة عن جتاذب كهرابئي قوي 

 بّي األيوانت املوجبة وحبر اإللكرتوانت احلرّة 

 ماكرو 
 السبب: ميكرو 

توصيل كهرابئي ابحلالة 
 ملاذا؟الصلبة؟  

 نعم، بسبب حركة حبر اإللكرتوانت احلرّة 

M(s) نص عملية االنصهار  رمز   
       ∆       
→       M(l) 

 ماكرو 
 السبب: ميكرو 

توصيل كهرابئي ابحلالة 
 ملاذا؟السائلة؟  

 نعم، بسبب حركة حبر اإللكرتوانت احلرّة 

 ماكرو 
 السبب: ميكرو 

 نعم  للتطريق؟ قابل  

 مع املاء(   تتفاعلكال )العائلة القلوية والقلوية الرتابية   يذوب ابملاء؟ اكرو م

  نص عملية االذابة ابملاء  رمز 

 ماكرو 
 السبب: ميكرو 

توصيل كهرابئي ابحلالة 
 ملاذا؟  املذابة ابملاء؟ 
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 النسيج األيوين 

عندما يتفاعل فلز مع ال فلز، ذرات الفلز )الذي  عنصر فلزّي مع عنصر ال فلزّي. تنتج من تفاعلادة  امل هذه
له سالبّية كهرابئّية منخفضة( خيسروا إلكرتوانت تكافؤهم وذرات الالفلز )الذي له سالبّية كهرابئّية مرتفعة( 

واليت هي وحدة   حنصل على أيوانت موجبة وأيوانت سالبة  Õ يرحبوا هذه اإللكرتوانت المتالء مدارهم األخري
 بناء املواد األيونّية. 

 ، لكون جمموع الشحنات السالبة لألنيوانت مساٍو جملموع الشحنات املوجبة للكاتيوانت. املبىن كّلُه متعادل كهرابئًيا  -

Õ  نوع األيوانت ابلنسيج )العناصر( وأبسط نسبة   متّثل واليت  صيغة أمبرييّة  للمواد األيونّية هي    الصيغة/القانون الكيميائي
 . ابلنسيجصحيحة بني األيوانت    ية عددّ 

 

 :  مستوى الرمز
 رمسة للمبىن: التمثيل االلكرتوين )بنية لويس(:   :  الصيغة األمبرييّة

NaCl(s) 
 

 

 

 الصيغة األمبرييّة للمواد األيونّية
 ذات شحنة. ذرّة أو جمموعة ذرات األيوانت ابملواد األيونّية تتكّون من 

 وهلا شحنة كهرابئّية.   النتّيةڤهي جمموعة ذرات الفلزيّة املرتبطة مًعا أبربطة كو  أيوانت متعدّدة الذرات
 : املشهورة اجلدول التايل حيوي أيوانت متعدّدة الذرات 

𝑵𝑯𝟒+ 𝐂𝐎𝟑−𝟐 𝐍𝐎𝟑− 𝑶𝑯− 

 𝐇𝐂𝐎𝟑−𝟏 𝑷𝑶𝟒−𝟑 𝑺𝑶𝟒−𝟐 

!! عند كتابة الصيغة األمبرييّة للمواد األيونّية، يُكتب األيون املوجب على اليسار واأليون السالب على  
 اليمني!! 

Cl−1 Na+1 Cl−1 Na+1 

Cl−1 Na+1 Cl−1 Na+1 

Cl−1 Na+1 Cl−1 Na+1 

Cl−1 Na+1 Cl−1 Na+1 
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(𝐌فلز=،  𝐗جمموعة /=ال فلز)ال فلزات 
 الصفة مبستوى

 ... الـ
,  𝐌𝐗(𝐬) ,𝐌𝐗𝟐(𝐬)أيوين   نوع النسيج  𝐌𝟐𝐗(𝐬) ,𝐌𝟐𝐗𝟑(𝐬) , … 

 ميكرو 
املبىن ابملستوى 

 امليكروسكويب 

هو مبىن ضخم ثالثي األبعاد يتكّون من أيوانت موجبة )كاتيوانت( 
 وأيوانت سالبة حييطها أيوانت موجبة حُييطها أيوانت سالبة )أنيوانت(  

 !! اذكر نوع األيون وشحنت ُه !! 

 ميكرو 
اسم الرابط بني جسيمات 

 النسيج وسبب كونحهح 
بني األيوانت   جتاذب كهرابئي قوي الذي هو عبارة عن  رابط أيوين،  

 املوجبة واأليوانت السالبة 

,Li2O(s))أمثلة:    أمبرييّة نوع الصيغة  رمز  Fe2O3(s), AgNO3(s), …) 

 ملبىن مبستوى الرمزا رمز 

 

 ماكرو 
 السبب: ميكرو 

احلالة يف درجة حرارة الغرفة 
 والسبب

 صلبة
بسبب قّوة الرابط األيوين، الذي هو عبارة عن جتاذب كهرابئي قوي 

 بّي األيوانت املوجبة واأليوانت السالبة 

 ماكرو 
 السبب: ميكرو 

توصيل كهرابئي ابحلالة 
 ملاذا؟الصلبة؟  

 كال، بسبب عدم وجود حريّة احلركة لأليوانت 

MaXb(s) نص عملية االنصهار  رمز   
       ∆       
→       aM(l)

+b + bX(l)
−a 

 ماكرو 
 السبب: ميكرو 

توصيل كهرابئي ابحلالة 
 ملاذا؟السائلة؟  

 نعم، بسبب وجود حريّة احلركة لأليوانت 

 ماكرو 
 السبب: ميكرو 

 كال  قابل للتطريق؟ 

 يذوب ابملاء؟ اكرو م
 معظمهم. 
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 :  الوصف امليكروسكويب لعملّية اإلذابة
 النسيج األيوين عبارة عن أيوانت موجبة وأيوانت سالبة واملاء يتكّون من جزيئات متقطّبة. 

ابلنسيج   األيوانت املوجبةمع   يتجاذبجلزيئات املاء )ذرات االوكسجّي(   الطرف السالب ،  عند اخللط
زيئات املاء جل الطرف املوجب. كذلك،  أيوانت موجبة مميأةينتج   ُُييطهاو من النسيج األيوين   ويسحُبها

أيوانت ابلنسيج ويسحُبها من النسيج األيوين وينتج    أليوانت السالبة)ذرات اهليدروجّي( يتجاذب مع ا
 . سالبة مميأة

 
 : الوصف امليكروسكويب للمحلول الناتج 

أيوانت موجبة ُُماطة جبزيئات ماء من طرفحها  يف احمللول الناتج يتواجد أيوانت موجبة مميأة، أي    
أيوانت سالبة ُُماطة جبزيئات . كذلك، يتواجد أيوانت سالبة مميأة، أي  السالب )ذرات األوكسجني( 

 . ماء من طرفحها املوجب )ذرات اهليدروجني(

MaXb(s) نص عملية االذابة ابملاء  رمز   
       H2O(l)       
→           aM(aq)

+b + bX(aq)
−a  

 رمز 
مبستوى   عملية االذابة ابملاء

 الرمز

 

 ماكرو 
 السبب: ميكرو 

توصيل كهرابئي ابحلالة 
 ملاذا؟  املذابة ابملاء؟ 

 نعم، بسبب وجود حريّة احلركة لأليوانت 
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O 

H
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O
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 تفاعالت ترسيب

   تفاعالت يتكّون به راسب )مادة صلبة(.هم 
هو تفاعل ينتج فيه راسب ملادة صعبة الذوابن من خليط حماليل مائية ملواد أيونية سهلة   تفاعل الرتسيب

   ا ذا ذائبية خفيفة يرسب يف املاء.ا جديدً ا جديدا بّي األيوانت، الذي ينتج مركبً الذوابن. اخللط يُتيح مزجً 
 

ا مبستوى امليكرو للتفاعل الذي حدث، عندما خلطوا حملولّي مائيّي ملواد سهلة الرسم التوضيحي وصفً يعرض    مثال:
اخللط أدى إىل التقاء بّي أيوانت الكلور  . 𝑁𝑎𝐶𝑙 واألخرى لكلوريد الصوديوم  𝐴𝑔𝑁𝑂3 الذوابن: األوىل لنرتات الفضة

   مادة صعبة الذوابن.  واليت هي  𝐴𝑔𝐶𝑙   د الفضة وايوانت الفضة الذائبة يف املاء، وتكّون راسب لكلوري 

 
  𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑠): نصوص عملّية االذابة  

    𝐻2𝑂(𝑙)    
→         𝐴𝑔(𝑎𝑞)

+ + 𝑁𝑂3(𝑎𝑞)− 

               𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠)  
    𝐻2𝑂(𝑙)    
→         𝑁𝑎(𝑎𝑞)

+ + 𝐶𝑙 (𝑎𝑞)−  

𝐴𝑔(𝑎𝑞)    :النقي /صايفالتفاعل النص  
+ + 𝐶𝑙 (𝑎𝑞)−             

→     𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) 

   : كليالتفاعل النص  

𝑨𝒈(𝒂𝒒)
+ + 𝑁𝑂3(𝑎𝑞)− + 𝑁𝑎(𝑎𝑞)

+ + 𝑪𝒍 (𝒂𝒒)−           
→    𝑨𝒈𝑪𝒍(𝒔) + 𝑁𝑂3(𝑎𝑞)− + 𝑁𝑎(𝑎𝑞)

+  
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VIII VII VI V IV III  II I  
He  H 1 

Ne F O N C B 
 

Be Li 2 

Ar Cl S P Si Al Mg Na 3 

Kr Br Se As Ge Ga  Ca K 4 

Xe I Te Sb Sn In  الفلزات Sr Rb 5 

Rn At Po Bi Pb Tl  االنتقالية Ba Cs 6 

 Ra Fr 7 
          

8 7 6 5 4 3  2 1 
عدد الكرتوانت  

 التكافؤ 

 
إلكرتون   بح ر ي

 ويكّون مادة أيونّية 
  ّي إلكرتون بح ر ي

 ويكّون مادة أيونّية 
  تإلكرتوان 3 بح ر ي

  ويكّون مادة أيونّية 
ال يتفاعل، ينتج  

  سبيكة 
ال يتفاعل، ينتج  

 سبيكة 
ال يتفاعل،  
 ينتج سبيكة 

عندما يتفاعل  
 مع فلز 

 
  1يشارك على 

إلكرتوانت ويكّون  
 مادة جزيئّية 

  2يشارك على 
إلكرتوانت ويكّون  

 مادة جزيئّية 

  3يشارك على 
إلكرتوانت ويكّون  

 مادة جزيئّية 

  4يشارك على 
إلكرتوانت ويكّون  

 جزيئّية مادة 

  ت إلكرتوان 3خيسر 
  ويكّون مادة أيونّية 

  ّي خيسر إلكرتون
 ويكّون مادة أيونّية 

خيسر إلكرتون  
مادة  ويكّون 
 أيونّية 

عندما يتفاعل  
 مع ال فلز 

 هو  ال فلز.  عندما يتفاعل مع فلز:  يربح إلكرتون  و عندما يتفاعل مع ال فلز: يشارك على إلكرتون 
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 الرابط الكوڤالنيت
 .ها على إلكرتوانت تكافؤ تتشارك عندما تتفاعل ذرات عناصر ال فلزيّة مع بعضها البعض للوصول حلالة ثبات، فإّن 

زوج من  هو الرابط الذي يتكّون بّي ال فلز وال فلز حبيث يتشاركان على  الرابط الكوڤالنيت/التسامهي/التشاركي:
 )إلكرتون من كل ذرة(.  االلكرتوانت

ليت تتشارك عليها كل ذرة الفلزيّة يساوي عدد اإللكرتوانت اليت تنقص ها لتصل ملدار مليء  عدد اإللكرتوانت ا
 )حالة ثبات(. 

 أنواع األربطة الكوڤالنتية                       

 . رابط كوڤالنيت فردي  1
 زوج إلكرتوانت على  يتكّون عند مشاركة  
 بّي ذرتّي الفلزيّيتّي 

 

 ثنائي/زوجي . رابط كوڤالنيت 2
 زوجي إلكرتوانت على  يتكّون عند مشاركة  
 بّي ذرتّي الفلزيّيتّي 

 

 . رابط كوڤالنيت ثالثي 3
 أزواج إلكرتوانت  3 على  يتكّون عند مشاركة 
 بّي ذرتّي الفلزيّيتّي 

 . رابط كوڤالنيت قطب 1
هذه يتكّون عند مشاركة زوج إلكرتوانت أو أكثر بّي ذرتّي الفلزيّيتّي،  

وذلك بسبب جتاذب اإللكرتوانت املشرتكة ابلرابط  ليست متساوية  املشاركة
 اىل الذرّة اليت هلا إلكرتوسالبّية أكرب. 

وشحنة   −𝛿* ينتج شحنات جزئّية على الذرتّي: شحنة جزئّية سالبة 
 .+𝛿جزئّية موجبة 

 ال يساوي صفر  الرابط  * ابلرابط القطيب الفرق ابإللكرتوسالبّية للذرت 
 

 . رابط كوڤالنيت غري قطب )نقي( 2
هذه يتكّون عند مشاركة زوج إلكرتوانت أو أكثر بّي ذرتّي الفلزيّيتّي،  

وذلك بسبب جتاذب اإللكرتوانت املشرتكة ابلرابط  املشاركة بشكل متساوي
 اىل نوات الذرتّي بشكل متساوي.

 يساوي صفر   الرابط  ابإللكرتوسالبّية للذرت الفرق    غري القطيب* ابلرابط  
 

 
 !! وليس للذرّة ومصطلح "اإللكرتوسالبية" للذرّة وليس للرابطللرابط هو "القطبّية" مصطلح  !! 
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 الكوڤالنيتطول وطاقة الرابط 

 (Å) . يقاس طول الرابط بوحدات أجنسرتماملشرتكتّي يف الرابطهو البعد بّي نواة الذرتّي : طول الرابط

هي الطاقة املنطلقة من إنتاج رابط بّي ذرتّي يف احلالة الغازية وهي أيضا الطاقة اليت جيب بذهلا   :طاقة الرابط 
 . (Kj/mole)مول لل  . تـُقاس طاقة الرابط بوحدات كيلو جاولبّي الذرتّي  لتفكيك الرابط

املنطلقة من انتاج كمية الطاقة الالزمة لتفكيك الرابط بني ذرتني يف احلالة الغازية تساوي نفس كمية طاقة 
 .الرابط )االختالف يكون ابإلشارة(

 أن الرابط أقوى. ، أي  كلما كانت طاقة الرابط أكرب عندها جيب بذل طاقة أكرب لتفكيك هذا الرابط
 

 الكوڤالنيت العوامل اليت تؤثّر على طول وطاقة الرابط 
 حجم الذرات املشرتكة ابلرابط، قطبّية الرابط، درجة الرابط

 

 عند مقارنة رابطني كوڤالنتيني، الرابط الذي بحهح...                    

حجم/نصف قطر الذرات 
 أصغر  املشرتكة ابلرابط

 قطبّية الرابط أكثر  أكرب  درجة/رتبة الرابط 
 )الفرق ابإللكرتوسابّية للذرتّي املشرتكة ابلرابط أكرب( 

 
 النيت أصغرڤطول الرابط الكو   

  
 أكرب  طاقة الرابط   

 

 !! يف حال ُوجد أكثر من عامل مؤثّر، جيب ذكر كل العوامل املؤثّرة. 

 حلجم الذرات املشرتكة ابلرابط   األولويّة دائًما!! يف ذكر العوامل اليت تؤثر على طاقة وطول الرابط الكوڤالنيت  

 قطبّية الرابط( / )درجة الرابطإذا مل يكن هنالك تناقض، نذكر ابقي العوامل املؤثّرة      
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 اجلزيء واملواد اجلزيئّية

 هو وحدة بناء املواد اجلزيئّية. كل جزيء يتكّون من ذرات الفلزيّة بينهم أربطة كوڤالنتّية.  اجلزيء:

 . خاص لكل مادة جزيئّية خمتلفةعدد الذرات، ترتيبهم وعدد األربطة الكوڤالنتّية بينهم هو 

واليت تعرّب عن الذرّات اليت  الصيغة اجلزيئّيةيوجد عّدة متثيالت/ِصيغ/رموز للمواد اليت تتكّون من جزيئات، منها 
 وعددها. اجلزيء الواحدتكّون 

 

 . جزيئّية-البّيى ابألربطة سمّ يوجد جتاذب كهرابئي يبّي اجلزيئات  هي مادة تتكّون من جزيئات. اجلزيئّية: املادة

 
 : ميكروسكوبّية للمواد اجلزيئّية صفات

 جزيئات  : نوع اجلسيمات اليت تتكّون منها
 هيدروجينّية( /السڤاندر ڤجزيئّية )-أربطة بّي :نوع الرتابط بني اجلسيمات

 

 صفات املواد اجلزيئّية

 . يف درجة حرارة الغرفة، ال توجد حالة مشرتكة لكل املواد اجلزيئّية.  1

 . درجات انصهارها وغلياهنا منخفضة نسبًيا )ابملقارنة مع املواد األيونّية والفلزيّة(2

  حّرة.  أيوانت أو إلكرتوانتالسبب: لعدم وجود توصيل كهرابئي للمادة يف احلالة الصلبة.  ال يوجد . 3
 )وحدة بناء املواد اجلزيئّية هي جزيئات متعادلة الشحنة(.      

بّي الذرات الذين يكّونوا    ال تتفّكك األربطة الكوڤالنتية، عند انصهار أو غليان املواد اجلزيئّية* 
 بّي جزيئات املادة وتبعد اجلزيئات عن بعضها البعض.  جزيئي-البّيالرتابط  ضعفاجلزيء، إمنا ي

    للمواد جزيئّية: عملّية االنصهار نص أمثلة ل

         𝐻2𝑂(𝑠)
     ∆     
→    𝐻2𝑂(𝑙) 

 للمواد جزيئّية،   عملّية االنصهارنص 
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         𝐶2𝐻4𝑂2(𝑠)
    ∆      
→    𝐶2𝐻4𝑂2(𝑙) 

 للمواد جزيئّية:  نص عملّية الغليانأمثلة ل

         𝐵𝑟2(𝑙)
     ∆     
→    𝐵𝑟2(𝑔) 

         𝐶2𝐻6𝑂(𝑙)
    ∆      
→    𝐶2𝐻6𝑂(𝑔) 

𝐀(𝐬)     بشكل عام:
     ∆     
→   𝐀(𝐥) 

 

 للمواد جزيئّية،   نص عملّية الغليان

𝐀(𝐥)     بشكل عام:
     ∆     
→   𝐀(𝐠) 

 مادة جزيئّية(   A)نفرتض أن  

 حّرة. أيوانت أو إلكرتوانتالسبب: لعدم وجود توصيل كهرابئي يف احلالة السائلة او الغازيّة.  ال يوجد . 4

 .)حوامض وقواعد( . هنالك مواد جزيئّية اليت تذوب ابملاء أو ال تذوب ابملاء أو تتفاعل مع املاء5
 ء بشكل متجانس. ، جزيئات املادة تنتشر وختتلط بّي جزيئات املاعند إذابة مادة جزيئّية ابملاء* 

    للمواد جزيئّية: نص عملّية اإلذابة ابملاءأمثلة ل

         𝐶𝑂2(𝑔)
     𝐻2𝑂(𝑙)     
→        𝐶𝑂2(𝑎𝑞) 

         𝑁2𝐻4(𝑙)
    𝐻2𝑂(𝑙)      
→         𝑁2𝐻4(𝑎𝑞) 

         𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠)
    𝐻2𝑂(𝑙)      
→        𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) 

 للمواد جزيئّية،   ابملاء االذابة  نص عملّية 

(حالة  املادة )𝐀بشكل عام:  
     𝐇𝟐𝐎(𝐥)     →       𝐀(𝐚𝐪) 

(𝐀(𝐚𝐪) = 𝐀( 𝐇𝟐𝐎(𝐥))) 

 مادة جزيئّية(   A)نفرتض أن  
 حّرة.  أيوانت أو إلكرتوانتالسبب: لعدم وجود توصيل كهرابئي يف احلالة املذابة ابملاء.  ال يوجد . 6

 جزيئّية مبواد جزيئّية اخرى. . ميكن إذابة مواد 7

، جزيئات املذاب تنتشر وختتلط بّي جزيئات املذيب  عند إذابة مادة جزيئّية مبادة جزيئّية اخرى* 
 بشكل متجانس.  

نص عملّية اإلذابة مواد جزيئّية ببعضها  أمثلة ل
    :البعض

  𝐶𝑂2(𝑔)
     𝐶6𝐻6(𝑙)     
→         𝐶𝑂2(𝐶6𝐻6(𝑙)) 

  𝑁2𝐻4(𝑙)
    𝐶3𝐻6𝑂2(𝑙)      
→            𝑁2𝐻4(𝐶3𝐻6𝑂2(𝑙)) 

  𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠)
  𝑁2𝐻4(𝑙)   
→       𝐶6𝐻12𝑂6( 𝑁2𝐻4(𝑙)) 

 ،  نص عملّية اإلذابة مواد جزيئّية ببعضها البعض

(حالة  املادة )𝐀بشكل عام:    
     𝐁(𝐥)     →     𝐀(𝐁(𝐥)) 

 
 

 مواد جزيئّية(   Bو    A)نفرتض أن  
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 بنية لويس/اإللكرتوينالتمثيل 

  8كل ذرّة متيل ألن تتفاعل هبدف الوصول حلالة ثبات، أي مدارها األخري مليء )هبا   :وكتيتقاعدة األ
 إلكرتوانت( كما للغازات اخلاملة.

 شاذ معلوم: ذرة البورون  

 .الكرتوانت 6 هي الربومعدد اإللكرتوانت حول ذرّة للوصول حلالة ثبات النتّية، ڤبعد تكوين األربطة الكو 

  

 

 

 

 :  بنية لويس لأليوانت/التمثيل اإللكرتوين

                   الكرتوانت /لكرتونإخسر  هو جسيمأليون موجب: 

 

 الكرتوانت /لكرتونإ ربحهو جسيم  أليون سالب:
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 صيغة جزيئّية، متثيل إلكرتوين وبنائي   -مستوى الرمز للجزيء 

 أمثلة املعىن  املصطلح 

 صيغة جزيئّية
 قانون جزيئي  =

 = قانون املادة

ذكر الذرّات اليت تكّون 
 اجلزيء وعددها 

* C2H6O  , NH3  , F2  , H2O  , … 
 

 : يدل على ترتيب/مكان الذرات ابجلزيء:صيغة جزيئّية بنائّية  *
CH3COOH , CH3(CH2)3CH3 , 
CH3OCH3 , CH3CH3OH… 

صيغة التمثيل 
 االلكرتونّية 

 قانون بنائي اتم   =

 = بنية لويس 

عرض إلكرتوانت 
 التكافؤ 

 
 

 

 صيغة بنائية 

صيغة تصف الروابط  
املوجودة بّي الذرّات يف  

  اجلزيء

 بنائية كاملة:صيغة 
  

خُتفى ذرات الكربون ابجلزيء )تظهر كزوااي(   صيغة بنائية خمتصرة:
 وذرات اهليدروجّي املرتبطة هبم كوڤالنتًيا. 

 
 

 

 نوع العناصر
 وعددها

الكرتوانت الرابطة 
 والغري رابطة 

  األربطة وأنواعها
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 اجملموعات الوظيفّية وااليزومريات ملركبات الكربون
 .( Rمبنّية من سلسلة ذرات كربون )سلسة كربونّية، يرمز له بـ  مركبات الكربون

 (  ذرات الكربون تستطيع إنتاج روابط فيما بينها، اليت ميكن أن تكون روابط فردية، زوجية أو ثالثية)

 

 تركيبها البنائي.تشابه يف صيغِتها اجلزيئية )قانون املادة( لكن ختتلف يف اليت ت هي مركبات  :يزومرات البنائيةاإل

 

هي جمموعة اثبتة ممّيزة على اجلزيء الكربوين. كل جمموعة وظيفّية مسؤولة عن الصفات   :اجملموعة الوظيفية
 الكيميائّية والفيزايئّية للجزيئات اليت تتواجد هبا. 

 كحول 
 כהלים 

Alcohol 
−COH 

 
 حامض كربوكسيلي 

 קרבוקסילית   חומצה 
Carboxylic Acid 

 
 

−COOH 
 لدهيد أ

 אלדהיד 
Aldehyde  

 كيتون
 ֶקטֹון

Ketone 

يتواجد يف طرف 
 سلسلة كربونّية

يتواجد يف طرف 
 كربونّيةسلسلة  

يتواجد يف طرف 
 سلسلة كربونّية
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 يثريإ
 ֶאֶתר 

Ether 

  أسرت
 אסטר
Ester 

 أمني
 אמין 

Amine 

 أميد
 אמיד 

Amide 

 
 

 
 

 

 

 

 

H 

ة النيرتوجني مرتبطة  ذرّ 
النتّية  ڤبثلث أربطة كو 

هيدروجني فرديّة: مع  
)على األكثر ذرتني(  
 ومع سالسل كربونّية. 
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 قوانني لتحديد درجات التأكسد 
   . للشحنة اليت على ذرة يف جسيم معطى ُمسوبةدرجة التأكسد هي قيمة  

   أحياان، درجة التأكسد لنفس العنصر تتغري من جسيم إىل آخر.

، وابلتوافق مع قوانّي الرتابط بّي الذرات يف اجلزيء لذرات احمليطة هباللذرة و لوسالبية  رت كاإلليتم حساب درجة التأكسد حسب  
  عديد الذرات.  أو يف أيون 

 

 :املعلومة التأكسد اتدرج

 أمثلة ما عدا.. درجة التأكسد  

,𝐴𝑔0  𝟎 عنصر حر ذرة ب  𝑁20 ,  𝑆80,  𝑁𝑎0 ,  𝑂20 

 أيون احادي الذرة 
تساوي شحنة 

 األيون
 

𝑁𝑎+1,  𝐹𝑒+3, 𝑂−2,  𝑀𝑔+2 

 من العائلة القلوية  أيوين مبركب فلز

 من العائلة القلوية الرتابية                   
 من العائلة الثالثة                 

+𝟏 
+𝟐 
+𝟑 

               (+1)              (+1)        (+1) 

𝑁𝑎𝑂𝐻,  𝐾𝐶𝑙,  𝐿𝑖2𝑂 
                    (+2)            (+2)  

𝑀𝑔𝑂,  𝐶𝑎𝐶𝑂3 
            (+3)         (+3)              (+3) 

𝐴𝑙𝑁,  𝐺𝑎𝐻3,  𝐴𝑙2𝑂3 

 اخلامسة من العائلة  أيوين مبركب  الفلز

 السادسةمن العائلة                       
 السابعة من العائلة                      

−𝟑 
−𝟐 
−𝟏 

                      (-3)                (-3)              (-3) 

𝑁𝑎3𝑁,  𝑀𝑔3𝑃2,  𝐴𝑙𝑆𝑏 
             (-2)                         (-2)             (-2) 

𝑀𝑔𝑂,  (𝑁𝐻4)2𝑆, 𝐺𝑎2𝑆𝑒3 
                    (-1)              (-1)              (-1) 

𝑁𝑎𝐹,  𝑀𝑔𝐶𝑙2,  𝐴𝑙𝐼3 

 𝐅 −𝟏                (-1)         (-1)         (-1)          (-1)ذرة الفلور  

𝐻𝐹,  𝑂𝐹2,  𝐶𝐹4,  𝐶𝑙𝐹 

 𝐇ذرة اهليدروجني  
يف املركبات  

 اجلزيئية 
+𝟏 

   ، يف املركبات األيونية
 𝟏−:  اذا اتصل مباشرةً 

              (+1)               (+1)      (+1)  
𝐻2𝑂,  𝐶𝐻4,  𝐻𝐶𝑁, 

                   (-1)             (-1)               (-1) 

𝐴𝑙𝐻3,  𝐶𝑎𝐻2,  𝑁𝑎𝐻 

 𝐎 −𝟐ذرة االوكسجني  
 𝐇𝟐𝐎𝟐  :−𝟏ابملركب   *

 ابملركبات مع فلور: * 

 𝟐+أو   𝟏+               

                 (-2)           (-2)               (-2) 
𝐶𝑂2,𝐻2𝑂,  𝐶𝐻2𝑂,   

                     (-1)           (+2)            (+1) 

𝐻2𝑂2 , 𝐹2𝑂 ,  𝐹2𝑂2 
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 مراحل حساب درجة التأكسد 
 )من اجلدول( املعروفةد درجات التأكسد للذرات دّ حن. 1
   معلوملدرجة أتكسد الذرة اليت درجة أتكسدها غري   𝑥نرمز بـ  . 2
 األيون/ درجات أتكسد الذرات يساوي شحنة اجلزيءنكتب معادلة فيها جمموع كل . 3
 𝑥  حنل املعادلة وجند قيمة . 4
 صيغة املادة.  فوق كتب درجة التأكسد بني قوسني أو ُماطة بدائرة ا  !!
 

 : هح يف مركباتح  Cالـ ذرة حتديد درجة أتكسد 

 األكسدة!اتّبع قوانني أرقام  ← ذرة كربون واحدة هبا تتواجداليت  يف مركبات الكربون * 

 (2-) (4+)           (1+) (4-)            (2-) (4+)                  : مثال
                                             𝐶𝑂2   ,      𝐶𝐻4  ,      𝐶𝑂3 2− 

 
 !البنائيةّدد حسب الصيغة حن  ←  ذرة كربون واحدةأكثر من  هبا تتواجداليت  يف مركبات الكربون * 

     :املراحل
   ننظر ابنفراد إىل كل ذرة كربون والذرات املرتبطة هبا.  -
C  الرابط - − C  0 هُ القطبية، ولذلك مشاركتَ  رابط غري قطيبيعترب . 
يكون على  واحدمن اليت لذرة الكربون، مقابل كل رابط  علىأ املرتبطة ابلكربون وسالبية الذرةرت كالا تكون معند -

 .  واحد +δ وعلى ذرة الكربون واحد −δ الذرة
يكون على  واحدمقابل كل رابط  ،من اليت لذرة الكربون أقلاملرتبطة ابلكربون وسالبية الذرة رت كالا تكون معند-

 .  واحد −δ  وعلى ذرة الكربون واحد +δ الذرة
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 اهلندسي للجزيئاتاملبىن 

   مركزيّة حسب موديل التنافر أزواج االلكرتوانت ترتّتب  أزواج االلكرتوانت الرابطة والغري رابطة حول كل ذرّة 
 ابجلزيء يف أكرب بُعد ممكن ِبيث يكون التنافر الكهرابئي فيما بينهم اقل ما ميكن.

 

عدد الذرات 
املرتبطة للذرّة 

 املركزيّة 

عدد ازواج 
ت غري االلكرتوان

الرابطة على 
 الذرّة املركزيّة 

 مبىن اجلزيء 

 خّطي 0 2

 

2 2 
 زاوية/مثيّن 

 Vشكل / 

 مثلث مستوي 0 3

 هرم ثالثي  1 3

 هرم رابعي  0 4
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 املبىن اهلندسي للجزيئات وتقطّبهم 
 

 ما هو مبىن جزيء يتكّون من ثلث ذرات أو أكثر؟  ثنائي تقّطب حلظي أم دائم/اثبت؟هل اجلزيء له 
 

  هل يتواجد عليها زوج/أزواج إلكرتوانت غري رابطة؟:  ننظر اىل الذرّة املركزيّة
 نعم!               

 للجزيء يوجد ثنائي تقّطب دائم/اثبت 
 املركزيّة؟كم ذرّة تتواجد حول الذرة 
 

 ال!
 ؟الذرات متشاهبةهل :  الذرّة املركزيّةالذرات حول ننظر اىل        

 ذرتني 
مبىن زاوية    

 ثلث ذرات
مبىن هرم ثالثي   

  نعم!             
 حلظي للجزيء يوجد ثنائي تقّطب 

 ال!
 للجزيء يوجد ثنائي تقّطب دائم/اثبت 

 املركزيّة؟كم ذرّة تتواجد حول الذرة 

 ذرتني   
مبىن خّطيّ    

 Vشكل مثّّن/ مبىن       

 ثلث ذرات
  مبىن مثلث مستوي

 مبىن مستٍو ثالثيّ         

 أربع ذرات
مبىن هرم رابعي  

 رابعي السطوح مبىن         
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 جزيئّية-روابط بني

   )ڤاندرڤالس أو هيدروجينية(،جزيئّية -أربطة بنيتتكّون من جزيئات، بّي اجلزيئات تتواجد  اجلزيئية املواد
 .حالة املادة يف درجة حرارة الغرفةوابلتايل املادة  حتّدد درجة انصهار وغليان االربطةقّوة هذه 

 
وليس الروابط   جزيئات املادةّية بني  بني جزيئالتفكك الروابط  ُتضعف/يف عملية التسخني يتم تزويد طاقة اليت  

 . كل جزيء للمادةلنتية املوجودة داخل  االكوڤ

 

   VDV ڤاندرڤالس أتثريات متبادلة
  اليت تظهر على   𝜹−   والسالبة 𝜹+املوجبة   اجلزئية جتاذب كهرابئي بني الشحنات قوى هي

من جزيء   𝛿+قوى جتاذب انجتة عن جتاذب بّي أي   اللحظي. أو  الدائم   م نتيجة تقطّبه الذرات/ئاتاجلزي
 .من جزيء آخر𝛿− و  واحد 

 

 : مع ابقي األربطة VDVمقارنة أربطة 

 األربطة
بّي  األيونية 
املواد   أيوانت 

 األيونية 

 أقوى من 

< 

بّي الفلزية  األربطة
األيوانت املوجبة وحبر  

ابملواد   اإللكرتوانت 
 الفلزية 

 أقوى من 

< 

 األربطة
بّي  الكوڤالنتية 

اليت  الذرات 
 تكّون اجلزيء 

 أقوى من 

< 

 األربطة
الڤاندرڤالس 
 بّي اجلزيئات 
 ابملواد اجلزيئية 

 

 بثلث عوامل )حسب أمهيتها(: بني اجلزيئات املواد اجلزيئّية تتعّلق لس اڤاندرڤ  أتثريات متبادلةة قوّ * 
 (  الواحد )عدد اإللكرتوانت يف اجلزيء يف اجلزيء اإللكرتونّية ةباحجم السح/. ُكرب1
 تقطـّب اجلزيء. 2
 (السلسة الكربونّية للجزيء )تشعـّب للجزيء تالمسالسطح . 3
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سنحتاج لطاقة أكثر للتغّلب  Õة أقوى  جزيئات املادبني   لساڤاندرڤ كلما كانت التأثريات املتبادلة* 
 وهذا يتمّثل بدرجة انصهار/غليان مرتفعة أكثر  Õعلى القوى بني جزيئات املادة   

 

 ؟ كيف نكتب حل وشرح كامل عند املقارنة بني مادتني أو أكثر

 :)اجلدول ليس شرح!(  ممكن االستعانة جبدول مقارنة

 2املادة   1املادة   املادة 

   نوع اجلسيمات

   القوى بني اجلسيمات  

   السحابة اإللكرتونّية 

   تقّطب؟ 
 

 : مراحل الشرح

 شرح عن كل مادة لوحدها واألربطة بّي جسيماهتا .1

ذكر العامل املّؤثر على االختالف بقّوة األربطة بّي ا: نفس نوع األربطةعند مقارنة مادتني بني جسيماهتم . 2
 جسيمات املواد  

 أي رابط بّي أي جسيمات للمادة أقوى  ذكر ا :خمتلفة أربطةعند مقارنة مادتني بني جسيماهتم 
نوع  ( بني )نوع الرابط( أقوى من األربطة )1 املادة( )نوع جسيمات( بني )نوع الرابطاألربطة ) " .3

  املادة( )نوع جسيماتبني ) ولذلك حنتاج لطاقة أكرب للتّغلب على القوى "  Õ  ( "2 املادة( )جسيمات
1")  Õ "غليان مرتفع أكثر/وهذا يتمّثل بدرجة انصهار ". 
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   HB  أربطة هيدروجينّية

 ، هو ترابط خاص وهو يتم بّي: اهليدروجيّن الرتابط
  هيدروجني "مكشوف من اإللكرتوانت" .  1

  زيء واحدجب     
تبط برابط  ذرة هيدروجّي ذو شحنة جزئية موجبة كبرية جًدا، مر 

   جًدا سالبية مرتفعةإلكرتو ذرة ذات    بشكل مباشر معلنيت  اكوڤ
N،O،F   . 

  ( N ،O،F)  ذات الكرتوسالبية مرتفعة  . ذرة2
 زيء آخر جب      

مرتفعة جًدا )مشحون بشحنة  الكرتوسالبية  ذرة هلا
 (.N ،O،F  كبرية جًدا   جزئية سالبة

 
 هو جتاذب كهرابئي بني اهليدروجيين بني اجلزيئات  الرتابط  

 جبزيء واحد   هيدروجني "مكشوف من اإللكرتوانت" 

 زوج إلكرتوانت غري رابطة املوجودة على ذرة ذات وبني  

,𝑭) مرتفعة   ةإلكرتوسالبي  𝑶,  𝑵) . 

 

 

االجتاهية تظهر بوضع تكون فيه الذرات الثالثة املشرتكة بتكوين الرابط موجودة على .  ابالجتاهيةالرابط اهليدروجيين يتمّيز  
 . (الغري رابطة  أزواج االلكرتوانت /عد مثايل بّي األوربيتاالت يف هذا املبىن يوجد أقل تنافر ممكن وبُ )    خط مستقيم.

 : على الذرات الثالثة اليت تكّون الرابط اهليدروجيين أن تكّون خبط مستقيم. تالئم يف الفراغ

 

 

 
 

 

 
 من روابط ڤاندرڤالس.   بعشرة أضعافالروابط اهليدروجينية أقوى !! 
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 ؟ ذرات هيدروجني "مكشوف من اإللكرتوانت"/هل يوجد ابجلزيء ذرة     
 كال 

 بّي جزيئات املادة تتواجد أربطة ڤاندڤالس 
 أو الدائم(/)مصدرها من التقّطب اللحظي و

 نعم  
بّي جزيئات املادة تتواجد أربطة هيدروجينية وكذالك أربطة 

 الدائم(.   أو /ڤاندڤالس )مصدرها من التقّطب اللحظي و
: ما عدا اجلزيئات  

HF، H2O، H2O2، NH3، N2H4    بّي
 جزيئاهتا فقط أربطة هيدروجينية.

النتًيا لذرة هلا سالبية كهرابئية مرتفعة )فلور، اوكسجّي ڤ: هيدروجّي متصل كو هيدروجني "مكشوف من اإللكرتوانت"
 أو نيرتوجّي(. 

هيدروجّي "مكشوف من اإللكرتوانت" جبزيء واحد وبّي زوج ذرة  بّي  عبارة عن جتاذب كهرابئي    الرتابط اهليدروجيين:
 الفلور جبزيء آخر. /النيرتوجّي /االوكسجّيإلكرتوانت غري رابط املوجود على ذرة  

 

 الرابط اهليدروجيين ة العوامل اليت تؤثر على قوّ 

 هيدروجينية أربطةلتكوين  املراكزعدد . 1

عدد املراكز لتكوين 
 = هيدروجينية أربطة 

عدد ذرات اهليدروجّي 
  "من االلكرتوانت"مكشوف 

 ابجلزيء
+ 

عدد أزواج االلكرتوانت الغري 
  N،O،Fرابطة على الذرات 

 ابجلزيء

 

 نوع الرابط اهليدروجيين املتكّون . 2

 N----H  <  O----H  <  F----H     تدريج قّوة الروابط اهليدروجينية هو:
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   ذائبّيةال
 خليط متجانس. انتشار جسيمات مادة بّي جسيمات مادة أخرى حىت احلصول على  –  إذابة

 املادة املنتشرة، املادة املوجودة بكمية أقل.   –  ذاب مُ 
 املادة املوجودة بكمية أكرب وبداخلها ينتشر املذاب.   –  ذيبمُ 

 يكون يف احلالة السائلة.لكن يف معظم احلاالت   صلبة، الغازية ممكن أن يكون يف احلالة            

  فقط إذا تكّونت )املذيب)  أخرىجزيئّية ذوب يف مادة تس )املذاب(جزيئية   مادة  -للمواد اجلزيئية نسبةً 
 . بني جزيئات املذاب وجزيئات املذيب من نفس النوع زيئية ج-أربطة بني

جزيئات   األربطة بّي كل  ك كتفتمن األربطة بّي جزيئات املذيب، و  جزء/يف عملية اإلذابة يتفكك قسم
 
ُ
 وبّي جزيئات املذاب.  بّي جزيئات املذيب ( من نفس النوع)جزيئية جديدة  -تتكّون أربطة بّي و ذاب، امل
 

 ارشادات لتفسري عمليات االذابة 
جزيئية املوجودة بّي جزيئات -املذيب، واألربطة البّيجزيئية املوجودة بّي جزيئات  -أذكر أنواع األربطة البّي قبل االذابة:*  

 كان للجزيء قسم هريوفويب وهيدروفيلي: اذكرهم!(  إذااملذاب )

 أن:   حتدث عملية إذابة ملادتني، جيب  لكي*  

 املذيب  جزيئات   بني   املذاب  جلزيئات  واندماج  ُيدث انتشار   ◦

 بني جزيئات املذاب وبني جزيئات املذيب )من نفس النوع(    مشرتكة جزيئّية  -بني  أربطة  تتكّون   ◦

 ! فّسروا الرابط بّي جزيئات املذاب وجزيئات املذيب:  تكوين أربطة هيدروجينّية سبب االذابة هو  إذا  *  

"...الذي هو عبارة عن جتاذب كهرابئي بّي ذرة اهليدروجّي "املكشوف من اإللكرتوانت" جبزيء 
       املذاب(___ "/جبزي ___)املذيب  N, O, Fعلى ذرة الـ   غري الرابطةاملذيب(___ مع زوج اإللكرتوانت  /__)املذاب

 اذكر كل اإلمكانيات! 

   ال نفّسر الرابط!  بّي جزيئات املذاب وجزيئات املذيب:  ڤاندرڤالستكوين أربطة  سبب االذابة هو  إذا  *  

 . كل رابطكّون  تجيب ذكر أي قسم من اجلزيء ي  -الحد اجلزيئات وهيدروفيلي  هريوفويب  * إذا تواجد قسم  
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 ذائبية الكحوالت يف املاء 
بّي جزيئات الكحول  (.OHمن قسم هيدروفيلي )سلسلة كربونية( وقسم هيدروفويب )جمموعة كحولية  تيتكّون الكحوال 

 يوجد أتثريات متبادلة فاندرفالس كثرية )عند القسم اهليدروفويب( وأربطة هيدروجينية عند القسم اهليدروفيلي.

 بّي جزيئات املاء يوجد أربطة هيدروجينية. 

تفّك األربطة اهليدروجينية جيب أن  تفّك جزء من األربطة اهليدروجينية بّي جزيئات املاء ،  جيب أن   للحصول على إذابة:  
، وذلك حىت تنتشر  بّي جزيئات الكحول  )بّي األقسام اهليدروفيلية( والتأثريات املتبادلة فاندرفالس )بّي األقسام اهليدروفوبية(

 لقسم اهليدروفيلي( أربطة هيدروجينية جديدة مشرتكة. جزيئات الكحول بّي جزيئات املاء وتكّون معها )بواسطة ا

، يكرب القسم اهليدروفويب يف (ذرات كربون يف السلسلة  5أكثر من  ابألخص)  كلما ازداد طول السلسلة الكربونية
الكحول، تكرب السحابة اإللكرتونّية للجزيء ويتكّون أتثريات متبادلة فاندرفالس أقوى بني جزيئات الكحول من 

 تقل ذائبية الكحول يف املاء  Õ    ها اهليدروفوبيةأقسام

بّي جزيئات الكحول،   قوية بّي جزيئات املاء، وأتثريات متبادلة ڤاندرڤالسال يدروجينية  اهل  ربطةاأل   ال تتفّكك بسهولة
 وابملقابل فإن عدد األربطة اهليدروجينية املتكّون بّي األقسام اهليدروفيلية يف الكحول وبّي جزيئات املاء قليل. 

ولذلك تقل ذائبّية الكحول يف  لذلك، تبقى جزيئات املاء مرتبطة ببعضها وفقط تتكّون أربطة قليلة مع جزيئات الكحول
 املاء.

)من طرفها    التأثريات املتبادلة ڤاندرڤالس بني جزيئات الكحول   Õ  ازداد طول السلسلة الكربونية يف الكحولكّلما  
 املادة وابلتايل  نحتاج لطاقة أكرب لفّك األربطة ڤاندرڤالس بني جزيئات س  Õ  تقوى   السلسلة الكربونّية(-اهليدروفويب

 يتمّثل بدرجة غليان أعلى! 
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 النسيج الذّري 
  ضخم يتكّون من ذرات عناصر الفلزيّة منثالثي األبعاد مبىن  :(אטומריים חומרים)  الذريّة املواد

 .العائلة الرابعة                                      
 

 ذرات  نوع اجلسيمات

 القوى بني اجلسيمات
 أربطة كوفالنتّية قويّة  
 بّي الطبقات( السڤاندر ڤ)ابجلرافيت: أربطة 

 صيغة أمبرييّة  صيغة املادة
 

 ة  صفات املواد الذريّ 
 صلبة.  هي  يف درجة حرارة الغرفةحالتها  -
 ن هذه املواد تتطلـّب طاقة كبرية حىت يتم تفكيك الروابط  )ألجًدا  مرتفعة اوغلياهن هادرجات انصهار  -

 (لنتية املوجودة بّي الذرات اڤالكو    
 ابملاء ال يذوبون   -
 ليسوا فّعالّي كيميائًيا  -
 موصل للتيار الكهرابئي بكل حاالتِِه )لعدم وجود إلكرتوانت أو أيوانت حرّة(  غري -

 حرّة يف الطبقات( ت لكرتوانإرافيت ابحلالة الصلبة )بسبب وجود ما عدا اجل   

 

 

 
 

 



43 
 

©  VEB School    املعّلمة ڤيڤيان بشويت حوراين   

 كربون املاس وكربون جرافيت صور آتصلية للكربون:  
 . التالية من ذرات كربون فقط، ابلرغم من ذلك فهي ختتلف كثريًا يف صفاهتاتتّكون املواد 

 
 (𝐬)املاس𝐂    ( Diamond  ، יהלום ) كربون املاس 

يتكّون من ذرات ضخم ثالثي األبعاد هو مبىن مبىن املاس: 
ذرات  أربع مرتبطة بـ هرم رابعيكربون مبىن ذرة  كل لكربون. 

 النتّية فرديّة.  ڤ كربون جماورة هلا أبربطة كو 
 كوفالنتّية،   أربطة  متواجدة يفكربون ابلنسيج  لكل ذرّة    لكرتوانت التكافؤإ  مجيع

 ليس موصل للتيار الكهرابئي.  ال يوجد إلكرتوانت حرّة ولذلك املاس هو  لذلك 

 

 (𝐬)جرافيت𝐂   ( Graphite ، גרפית)كربون اجلرافيت 

 

 . يف احلالة الصلبة  جرافيتللللتيار الكهرابئي  التوصيل   هو سبب)احلرّة( بّي الطبقات ابملبىن    ةاملتنّقل  ت اإللكرتوانوجود  

 

 أخرى  مواد ذرّية

   𝑺𝒊𝑪(𝒔)كربيد السيليكون  ،   𝑺𝒊𝑶𝟐(𝒔)  ثنائي أوكسيد السيليكون /كوارتز/سيليكا،  𝑺𝒊(𝒔)سيليكون  
 𝑩𝑵(𝒔)  ونالبور نرتيد ،   𝑮𝒆(𝒔)جرمانيوم 

يتكّون من ذرات   ضخم  ثالثي األبعادهو مبىن مبىن اجلرافيت: 
ذرات   ثالثةب  ةمرتبط كربون مبىن مثلث مستوي،ذرة  كل كربون. ل

اإللكرتون الرابع  ويبقى  النتّية فرديّةڤ كربون جماورة هلا أبربطة كو 
 . متنّقل/حرًا

يوجد أربطة بّي جزيئّية   (حلقات سداسّية مسّطحة) بّي الطبقات 
 الس( ضعيفة. ڤاندر ڤ)
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مبىن وترابط وصفات املواد

 احلالة الطبيعية  أربطة بني اجلسيمات  نوع اجلسيمات  ؟  مرّكب/عنصر نوع املادة 
درجة انصهار 

 وغليان 
الكهرابئي التوصيل 

 ابحلالة الصلبة 
التوصيل الكهرابئي 

 ابحلالة السائلة 
 تصّرف داخل املاء

التوصيل الكهرابئي 
 ابحلالة املُذابة ابملاء 

 نسيج الفلزي 
 )املعدين( 

 عنصر )فلز( 

أيوانت موجبة + حبر 
 من اإللكرتوانت احلرة 

)جيب ذكر األيوانت  
 وشحنتها(

 رابط فلزي 
جتاذب  )الذي هو عبارة عن  

كهرابئي قوي بّي األيوانت  
 املوجبة وحبر االلكرتوانت احلرّة( 

 صلبة  
* الزئبق، الفرانسيوم  

 والسيزيوم سائلة 
 مرتفعة نسبًيا 

 + 
 بسبب حركة االلكرتوانت احلرة    

 ال يذوب
قلوية  /* بعض الفلزات القلوية

 تتفاعل مع املاء ترابية  
 

 نسيج األيوين 
 مرّكب 

 )فلز + ال فلز(

أيوانت موجبة +  
 أيوانت سالبة 

)جيب ذكر األيوانت  
 وشحنتها(

 رابط أيوين
الذي هو عبارة عن جتاذب  
كهرابئي قوي بّي األيوانت  
 املوجبة واأليوانت السالبة( 

 مرتفعة جًدا  صلبة )مسحوق( 
 - 

لعدم وجود حركة أيوانت  
 حرة 

 + 
بسبب حركة األيوانت  

 احلرّة 

املاء يهدم النسيج األيوين وحييط 
كل من األيوانت املوجبة  
   والسالبة وينتج أيوانت مميأة

 + 
بسبب حركة األيوانت  

 احلرّة 

 مواد اجلزيئية 

 مرّكب 
 )ال فلزات خمتلفة( 

 
 عنصر 

)ال فلز يظهر على  
 شكل جزيئات( 

 جزيئات 
أو   جزيئية )ڤاندرڤالس- أربطة بّي

 هيدروجيّن او اثنامها( 

 صلبة،  
 سائلة  
 أو غازية

 منخفضة نسبًيا 
 - 

 لعدم وجود حركة الكرتوانت أو أيوانت حرّة 

 ابملاء   تذوبمواد جزيئية  
اليت تكّون أربطة هيدروجيّنة مع  

 جزيئات املاء 
 )جيب وصف الرابط( 

 - 
لعدم وجود حركة  

الكرتوانت أو أيوانت  
 حرّة 

مع املاء    تتفاعلمواد جزيئّية  
وتعطي حماليل حتتوي على  

 أيوانت 

 + 
بسبب حركة األيوانت  

 احلرّة 

من  عنصر
 العناصر اخلاملة 

 منخفضة جًدا  غازية  أربطة ڤاندرڤالس ذرات  عنصر 
 - 

 لعدم وجود حركة الكرتوانت أو أيوانت حرّة 
  

 ذرات  عناصر  نسيج الذري 
 كوڤالنيت 

تتواجد أيًضا أربطة    * ابجلرافيت
 ڤاندرڤالس بّي الطبقات 

 مرتفعة جًدا جًدا  صلبة 

 - 
لعدم وجود حركة  

 الكرتوانت أو أيوانت حرّة 
بسبب    * ما عدا اجلرافيت

 حركة االلكرتوانت احلرة 

 - 
لعدم وجود حركة  

الكرتوانت أو أيوانت  
 حرّة 
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 ومستوايت الفهم ابلكيمياءأنواع املواد 

مستوى  
 الظاهرة/املاكروسكويب 

 كروسكويبيامل/اجلسيميمستوى 
، القوى بني اجلسيمات، البعد بني اجلسيمات ، اجلسيمات  نوع(

 ( حركة اجلسيمات

 مستوى الرمز
)قانون كيميائي، معادلة، ختطيط، 

 رمسة، رسم بياين( 

نسيج 
فلزي  

 )معدين(

 * صلب 
 * له ملعان فلزي 

 قابل للتطريق * 
 * ال أيخد شكل أو حجم الوعاء

* يوصل للكهرابء يف احلالة الصلبة 
 والسائلة

 * ال يذوب ابملاء

* هو مبىن ثالثي األبعاد ضخم يتكّون من أيوانت موجبة حييطها حبر  
 من اإللكرتوانت احلرّة 

* بّي األيوانت املوجبة وحبر اإللكرتوانت احلرّة يوجد جتاذب كهرابئي  
 يسّمى ابلرابط الفلزيقوي 

 * األيوانت املوجبة منتظمة وقريبة جًدا من بعضها البعض 
 * حركة األيوانت املوجبة اهتزازية 

 
 اذكر األيوانت وشحنتهم! 

𝑴(𝒔) 

نسيج 
   أيوين

 * مسحوق صلب
 * أيخذ شكل الوعاء

 * ال أيخذ حجم الوعاء
 * غري قابل للتطريق 

* ال يوصل للكهرابء يف احلالة   
 الصلبة 

* يوصل للكهرابء يف احلالة السائلة  
ذابة ابملاء 

ُ
 أو امل

* هو مبىن ثالثي األبعاد ضخم يتكّون من أيوانت موجبة حييطها 
 أيوانت سالبة وأيوانت سالبة حييطها أيوانت موجبة 

* بّي األيوانت املوجبة والسالبة يوجد جتاذب كهرابئي قوي يسّمى  
 ابلرابط األيوين

 األيوانت املوجبة والسالبة منتظمة وقريبة جًدا من بعضها البعض * 
 * حركة األيوانت املوجبة والسالبة اهتزازية 

 
 اذكر األيوانت وشحنتهم! 

𝑵𝒂𝑪𝒍(𝒔)  

 

مواد 
 جزيئّية 

 )صفاته تتعّلق حبالته( 
 * ال توجد حالة طبيعية مشرتكة  

*غري موصل للكهرابء بكل حاالته 
 )صلب، سائل، غاز( 

 غري قابل للتطريق * 

 * يتكّون من جزيئات 
، بينها قوى جتاذب من  مرتبة/: جزيئات املادة قريبة جًدا ومنتظمةصلب

 هيدروجيّن، حركة اجلزيئات اهتزازية. / نوع ڤاندرڤالس
قوى جتاذب ضعيف من نوع : جزيئات املادة بعيدة نسبًيا، بينها  سائل

 اهتزازية، انزالقية. هيدروجيّن، حركة اجلزيئات /ڤاندرڤالس
: جزيئات املادة بعيدة جًدا، بينها قوى جتاذب ضعيف جًدا تكاد غاز

هيدروجيّن(، حركة اجلزيئات /تكون معدوم )من نوع ڤاندرڤالس
 اهتزازية، انزالقية، عشوائية. 

𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

 

نسيج 
  ذري

 *صلب
 * غري قابل للتطريق 

 شكل أو حجم الوعاء * ال أيخد
* غري موصل للكهرابء بكل حاالته  

 )ما عدا اجلرافيت(. 

 *يتكّون من ذرات بينها أربطة كوفالنتية. 
 * حركة الذرات اهتزازية 

𝑪املاس (𝒔) ,   𝑪 جرافيت (𝒔) 

𝐒𝐢𝐎𝟐 (𝐬) , 𝐒𝐢𝐂(𝐬) 
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 )ستيكيومرتاي( حساابت كيميائّية 
 

 

 

 
    نسب موالت                               

 
 بني مرّكب وعناصرحهح             بني مرّكب وأيوانتحهح             بني مواد بتفاعل موازن      
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 املول، الكتلة والكتلة املوالريّة

𝐧 هو جمموع عدد هائل من اجلسيمات.  املول 

𝐍𝐀 مادة.مول  1هو عدد اجلسيمات يف  عدد اڤوجادرو 
 

𝐧  )مول )مول ، 𝐍𝐀  عدد أڤوجادرو، 𝐍   عدد جسيمات 

𝐍𝐀                 مول مادة 1 = 𝟔. 𝟎𝟐𝟑 ∙  جسيم مادة  𝟏𝟎𝟐𝟑
 القانون األّول:  

𝐧 =
𝐍
𝐍𝐀

 

 اجلسيماتلديها نفس عدد  ، مواد هلا نفس عدد املوالت* 

 
العنصر بوحدات غرام، جندها يف القائمة مول من ذرات  1هي كتلة  للعنصر MWالكتلة املوالريّة 

 الدوريّة.

وجادرو من الذرات ڤ!! رمز العنصر ابلقائمة الدوريّة، ال ميّثل ابلنسبة لنا ذرة منفردة، إمّنا ميّثل عدد ا
والقيمة العّدديّة للكتلة املوالريّة هي معّدل الكتلة لكتل النظائر املختلفة لكل عنصر حبسب نسبة 

 عة.إنتشارهم ابلطبي
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 .  مول من جسيمات املرّكب يف وحدة غرام 1هي كتلة  للمركباتة الكتلة املوالريّ 

 .هي جمموع كل الكتل املوالريّة للعنصر الذين يكّونوا املرّكب ضرب نسبة احتادهم

𝐧   ،)مول( مول𝐦   ، )كتلة )غرام𝐌𝐖   كتلة موالريّة(
غرام

مول
) 

 غرام مادة كتلة موالريّة 𝐌𝐖   مول مادة                 1

 :  ثاينالقانون ال

𝐧 =
𝐦
𝐌𝐖

 

 

 النسبة الوزنّية التحليل( و/)االحتاد النسبة العددية للمرّكب حنصل على  الصيغة الكيميائية من * 
 للعناصر اليت تكّون املرّكب.

 

هي وصف للتفاعل بداللة القوانّي الكيميائية للمواد املشرتكة يف التفاعل )مواد  املعادلة الكيميائية * 
 متفاعلة ومواد انجتة(.  

، ابألعتماد على قانون حفظ جيب موازنة املعادلة * لكي حنصل على معلومات تتعّلق بكمّيات املواد، 
نسبة  أي  ،ملواد املشرتكة ابلتفاعلابرمرتات النص املوازن تعرّب عن نسبة األحتاد العدّدية بّي االكتلة. 

 نسبة ُكتل! تموالت وليس

   . كل حساابت الكميات للمتفاعالت والنواتج وحتّدد   ةاثبت نسبللتفاعل املوازن هي   نسبة املوالت
 اجباري موازنة املعادالت الكيميائية أبعداد صحيحة.  !!

 ـفظ موالت قانون حليف التفاعالت الكيميائية ال يوجد !! 
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 احملاليل والرتكيز

 : أتثري عوامل خمتلفة على تركيز احمللول 

 لوهنا أزرق يف املاء.   (ُمذيب)  مادة أيونّيةأذبنا 
 :رتكيز احمللول عندما نقوم بكل واحدة من العمليات املذكورة يف اجلدولب التغيري

 

نُفذت العملّية اليت 
 يف احمللول 

عدد موالت   حجم احمللول 
 املُذاب

عدد جسيمات 
 املُذاب

 تركيز احمللول

اضافة مادة صلبة 
 اخرى للمحلول 

 )املادة الصلبة تذوب كلها(
 يزداد يزداد يتغرّي  ال

 يرتفع

ذاب يف وحدة  من: يوجد عدد أكرب ميكرو
ُ
جسيمات امل

 حجم 
 ىل أزرق غامقا: تغرّي لون احمللول ماكرو

اضافة ماء 
 للمحلول 

 
 يكرب

 
 
 
 

 يتغرّي  ال يتغرّي  ال
 ينخفض 

ذاب يف وحدة نفس : يوجد ميكرو
ُ
عدد  جسيمات امل

 أكرب حجم
 فاتحأزرق  اىل: تغرّي لون احمللول ماكرو

تبخري حجم معنّي 
 من املاء 

)على افرتاض أن املادة 
 الصلبة ال تتبخر( 

 يتغرّي  ال يتغرّي  ال يصغر 

 يرتفع

 
ذاب يف وحدة  نفس : يوجدميكرو

ُ
عدد جسيمات امل

 أصغر  حجم
 ىل أزرق غامقا: تغرّي لون احمللول ماكرو

سكحب حجم معنّي 
من احمللول إىل وعاء  

 آخر
 )أو أخذ عّينة من احمللول( 

 يتغرّي  ال يقل  يقل  يصغر 
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ذاب وحجم احمللول.  تركيز ُملول
ُ
 يعرّب عن النسبة بّي كمّية امل

 * يتناسب تركيز احمللول تناسًبا طرداًي مع كمّية املذاب وعكسًيا مع حجم احمللول.
 * عندما أنخد عّينة من احمللول، الرتكيز ال يتغرّي.

 املذاب يف حجم احمللول. * مبستوى امليكروسكويب )اجلسيمي(: تركيز احمللول يعرّب عن "كثافة" جسيمات 
 

 

   كمّية  املذاب ابملوالت   

حجم  احمللول ابللرتات
=  تركيز  موالري  ابحمللول 

 

n   ،)مول( مولV   ، )حجم احمللول )لرتc    تركيز(
مول

لرت
=  (M موالر 

 القانون الثالث:  

𝐜 =
𝐧
𝐕

 
مللرت(  1000لرت =  1)  

 
 جمموع حجوم السائلني.اذا املذاب مادة سائلة، احلجم النهائي للمحلول هو  !!
 

 : يكرب حجم احمللول ولكن عدد موالت املذاب يبقى اثبت!! عند ختفيف احمللول

)قبل التخفيف(  حالة بدائّية        𝐧𝟏 = 𝐧𝟐        )بعد التخفيف(       حالة هنائّية 

𝐜𝟏𝐕𝟏  = 𝐜𝟐𝐕𝟐  
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 الغازات

 . عشوائية ومستمرةك حبركة سريعة، تتحرّ )ذرات أو جزيئات(   جسيمات الغاز
     .غ(ا اجلسيمات كنقاط صغرية جدا يف الفر  تتحّرك/كبري جدا مقابل حجمها )تسلك   البعد بّي اجلسيمات 

 .  الوعاء وجبدران ببعضها تصطدمالغاز  يف وعاء مغلق، جسيمات 

 وحدات  صفات الغاز 

 Vحجم الغاز  
 

أثناء  هو احليز أو الفراغ الذي تشغله جسيمات الغاز  حجم الغاز  
  حركتها.

 تتحرك جسيمات الغاز يف كل حيز الوعاء،   ،يف وعاء مغلق
  ولذلك حجم الغاز يساوي حجم الوعاء. 

 لرت أو مليلرت 
ml , Liter 

 P  ضغط الغاز 
 

ضغط الغاز ينبع من اصطدامات جسيمات الغاز جبدران الوعاء 
تقاس هذه   املغلق. االصطدامات تشغل قوة على جدران الوعاء،

 القوة كضغط. 

 ضغط جوي 
atm 

 Tدرجة حرارة الغاز  
 

وتتمثل    تنبع درجة حرارة الغاز من احلركة العشوائية جلسيمات الغاز،
يرتفع   مبعدل الطاقة احلركية للجسيمات. كلما ارتفعت درجة احلرارة،

  خمتلفة لدرجة احلرارة.   معدل الطاقة احلركية. هناك تدرجيات 

℃ ، °K 
 

𝐓°(𝐊) = 𝐓°(𝐂) + 𝟐𝟕𝟑 

 

 ما هو أتثري حجم غاز على ضغطه )يف درجة حرارة اثبتة(؟ 
 .  الغاز كلما كرب حجم الغاز يقل ضغط:  مبستوى املاكرو
 .  يقل عدد اجلسيمات يف وحدة احلجم عندما يكرب احلجم،: مبستوى امليكرو

   يف وحدة املساحة.   الوعاء درانجبجلسيمات الغاز االصطدامات عدد قل ي
 

 ما هو أتثري درجة حرارة غاز على ضغطه )يف حجم اثبت(؟
   .الغاز كلما ارتفعت درجة احلرارة يزداد ضغط:  مبستوى املاكرو
 جسيمات. لل ركة احلسرعة الارتفاع درجة احلرارة يزيد من  : مبستوى امليكرو

   يف وحدة املساحة.   الوعاء درانجبجلسيمات الغاز االصطدامات عدد زداد ي
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 ما هو أتثري عدد جسيمات الغاز على ضغطه )يف حجم ودرجة حرارة اثبتني(؟
   .الغاز كلما ازداد عدد اجلسيمات يزداد ضغط:  مبستوى املاكرو
 .يف وحدة املساحة  الوعاء درانجباالصطدامات عدد زداد ي أكثر،  غاز عند وجود جسيمات : مبستوى امليكرو

 

 النظريّة احلركّية للغازات 
 صفات  على  اجلسيمات،   عدد  أو   احلرارة  درجة   الضغط،   احلجم،:  العوامل   أحد  أتثري  كي نعلم  لنظرية احلركية للغازاتاحسب  

 . اثبتة  األخرى  العوامل  بقية   تكون   أن جيب  الغاز، 

 الغاز  حجم الغاز يقل ضغط كلما كرب    ،يف درجة حرارة اثبتة

 الغاز   ارتفعت درجة احلرارة يزداد ضغطكلما    ،يف حجم اثبت

 الغاز   كلما ازداد عدد اجلسيمات يزداد ضغط ،ةيف حجم ودرجة حرارة اثبت

 فرضّية افوجادرو 

الضغط ودرجة احلرارة، حتوي عددا متساواي من املوجودة يف نفس شروط  خمتلفة  لغازات  املتساوية  األحجام  :  ادروجأڤو   ية فرض
 سيمات، أي عدد متساٍو من موالت غاز، والعكس صحيح.اجل

حجم الغاز، يتحدد بواسطة عدد اجلسيمات فقط، وليس بواسطة نوع اجلسيمات أو ،  يف نفس شروط الضغط ودرجة احلرارة
  كتلة اجلسيمات.  

ة عالقة بنوع اجلسيم، دون أيّ   الغاز )عدد موالتحهح(زداد عدد جسيمات  ، يادرو، كلما كرب حجم الغازجِبسب فرضية أڤو 
  حجمه أو كتلته. 
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 للغاز املوالري احلجم
 

    هو حجم مول واحد من الغاز.  𝐕𝐦  للغاز املوالري احلجم
  )شروط التفاعل(. املوجود فيهما الغاز   للغاز يتعلق فقط بدرجة احلرارة وابلضغطاحلجم املوالري  

 منها:  ،شروط التفاعل دائما معطى يف السؤال. لكن هنالك شروط معروفه

 S.T.P  -   عياريةشروط امل 
 (جويضغط  1 وضغط C00درجة حرارة )

 

مول 1
      𝐒.𝐓.𝐏     
 لرت غاز   22.4        ↔
 

𝐕𝐦 = 22.4 
liter
mole

 

   شروط الغرفة

  (ضغط جوي 1 وضغط C025درجة حرارة )
 

مول 1
     شروط الغرفة      
 غاز   لرت  25           ↔

 

𝐕𝐦 = 25 
liter
mole

 

) 𝐕𝐦إذا ُعِلم احلجم املوالري للغاز ،  معطى لغاز،  𝐕 (𝒍𝒊𝒕𝒆𝒓) – يف حجم    ،𝐧 (𝐦𝐨𝐥𝐞) – حساب عدد املوالت  
liter
mole

)  : 

     𝐧 = 𝐕
𝐕𝐦

    القانون الرابع: 
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 حوامض قواعد
 تعاريف احلوامض والقواعد

 لوري  - تعريف برونستد تعريف ارهينيوس  

احلامض هو مادة اليت ُتطلق أيوانت هيدرونيوم   حامض 
𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)+  .عند إدخاهلا اىل املاء 

القاعدة هي مادة اليت ُتطلق أيوانت هيدروكسيد 
𝑶𝑯(𝒂𝒒)−  .عند إدخاهلا اىل املاء 

نح/تُعطي بروتون  هو مادة اليت قاعد )أيون   مت 
 يف تفاعل كيميائي*.  +𝐻هيدروجّي موجب( 

)أيون   تستقبل/أتخذ بروتونهو مادة اليت 
 يف تفاعل كيميائي*.  +𝐻هيدروجّي موجب( 

  
من  +𝐻، وهو تفاعل به حيدث انتقال بروتوانت  قاعدة-بتفاعل حامض* هذا التفاعل الكيميائي يسّمى 

 جسيمات املادة احلامضّية اىل جسيمات املادة القاعديّة. 
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 ُماليل حامضّية وقاعديّة

 قاعدة مع املاء، يعمل املاء كقاعدة أم كحامض.-حامضعندما ُيدث تفاعل 

ذيب األكثر انتشارًا ابلطبيعة، ولذلك من املعتاد تعريف مواد كثرية كقاعدة او كحامض نسبًة للماء. 
ُ
 املاء هو امل

 

، +𝐻3𝑂(𝑎𝑞) هو حملول مائي حيوي أيوانت هيدرونيوم   :(Acidic Solution، חומצית תמיסה)ُملول حامضي 
 . عندما يتصّرف املاء كقاعدة يف تفاعل مع حامض  ينتج

𝑯− 𝑨 + 𝑯𝟐𝑶(𝒍)  →   𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)
+ + 𝑨(𝒂𝒒)−  

    حامض         قاعدة  
 

  ،−𝑂𝐻(𝑎𝑞)  هيدروكسيد هو حملول مائي حيوي أيوانت   :(Basic Solution،  בסיסית  תמיסה) قاعديُملول 
 ينتج عندما... 

 يف املاء  −𝑂𝐻تذوب مادة أيونّية حتوي أيوانت  أو يتصّرف املاء كحامض يف تفاعل مع قاعدة 

𝑩: + 𝑯𝟐𝑶(𝒍)  →  𝑶𝑯(𝒂𝒒)
− + 𝑯𝑩(𝒂𝒒)

+  
     قاعدة       حامض 

𝑴𝑶𝑯(𝒔)  
    𝑯𝟐𝑶(𝒍)   
→      𝑴(𝒂𝒒)

+ +  𝑶𝑯(𝒂𝒒)
−  

  فلز(  𝑀مادة أيونّية )                                          

قاعد. املاء هنا يتصّرف -انتبه! هذا ليس تفاعل حامض   
، لذلك احمللول −𝑂𝐻كمذيب ويف اإلذابة يُطلق أيوانت 

 قاعدي. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

©  VEB School    املعّلمة ڤيڤيان بشويت حوراين   

 احلوامض/القواعد املعلومة وتفاعلهم مع املاء

   التفاعالت ابملستطيالت()جيب حفظ  حوامض معلومة

أمحاض 
احادي  
 الربوتون 

مول حامض  1)
  أيوانت مول 1 نتجيُ 

𝐻3𝑂(𝑎𝑞)+) 

𝑯𝑿(𝒈) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) →  𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)
+ + 𝑿(𝒂𝒒)−   

𝑯𝑿(𝒈) 
𝑿
= 𝑭, 𝑪𝒍, 𝑩𝒓, 𝑰 

1. 

𝑯𝑵𝑶𝟑(𝒍) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) →  𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)
+ + 𝑵𝑶𝟑(𝒂𝒒)−  𝑯𝑵𝑶𝟑(𝒍) 2. 

𝑹𝑪𝑶𝑶𝑯 +𝑯𝟐𝑶(𝒍) →  𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)
+ + 𝑹𝑪𝑶𝑶(𝒂𝒒)−  𝑹 − 𝑪𝑶𝑶𝑯 

(R سلسلة كربونّية ) 3. 

أمحاض ثنائي 
 الربوتون 

مول حامض  1)
  أيوانت مول 2 نتجيُ 

𝐻3𝑂(𝑎𝑞)+) 

𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒍) + 𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒍) →  𝟐𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)
+ + 𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒)−𝟐  

𝐻2𝑆𝑂4(𝑙) + 𝐻2𝑂(𝑙) →  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)+ + 𝐻𝑆𝑂4(𝑎𝑞)−1  
𝐻𝑆𝑂4(𝑎𝑞)−1 + 𝐻2𝑂(𝑙) →  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)+ + 𝑆𝑂4(𝑎𝑞)−2  

𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒍) 4. 

𝑯𝟐𝑪𝑶𝟑(𝒍) + 𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒍) →  𝟐𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)
+ + 𝑪𝑶𝟑(𝒂𝒒)

−𝟐  
𝐻2𝐶𝑂3(𝑙) + 𝐻2𝑂(𝑙) →  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)+ + 𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)−1  
𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)−1 + 𝐻2𝑂(𝑙) →  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)+ + 𝐶𝑂3(𝑎𝑞)−2  

𝑯𝟐𝑪𝑶𝟑(𝒍) 5. 

أمحاض ثالثي 
 الربوتون 

حامض مول  1)
  أيوانت مول 3 نتجيُ 

𝐻3𝑂(𝑎𝑞)+) 

𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒 + 𝟑𝑯𝟐𝑶(𝒍) →  𝟑𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)
+ + 𝑷𝑶𝟒(𝒂𝒒)

−𝟑  
𝐻3𝑃𝑂4 + 𝐻2𝑂(𝑙) →  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)+ + 𝐻2𝑃𝑂4(𝑎𝑞)−1  
𝐻2𝑃𝑂4(𝑎𝑞)

−1 + 𝐻2𝑂(𝑙) →  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+ + 𝐻𝑃𝑂4(𝑎𝑞)

−2  
𝐻𝑃𝑂4(𝑎𝑞)

−2 + 𝐻2𝑂(𝑙) →  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+ + 𝑃𝑂4(𝑎𝑞)

−3  
𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒 6. 

 

   )جيب حفظ التفاعالت ابملستطيالت( قواعد معلومة

𝑵𝑯𝟑(𝒈) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) →  𝑶𝑯(𝒂𝒒)− + 𝑵𝑯𝟒(𝒂𝒒)
+   𝑵𝑯𝟑(𝒈) 1. 

𝑹 − 𝑵𝑯𝟐 + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) →  𝑶𝑯(𝒂𝒒)− + 𝑹 − 𝑵𝑯𝟑(𝒂𝒒)
+  𝑹 − 𝑵𝑯𝟐 

(R كربونّية   سلسلة ) 2. 

 
 الكهرابئي لوجود أيوانت حّرة.!! كل احملاليل املائّية احلامضّية/القاعديّة موصلة للتيار 



57 
 

©  VEB School    املعّلمة ڤيڤيان بشويت حوراين   

 تفاعالت اضافّية للمعرفة 

 أكاسيد الفلزات، هيدريد الفلزات وكربوانت الفلزات ابملاء .1
 )يذوبون ابملاء ومث يتفاعل أيوهنم السالب مع املاء(      

𝑁𝑎2𝑂(𝑠)
    𝐻2𝑂(𝑙)   →        2𝑁𝑎(𝑎𝑞)+1 + 𝑂(𝑎𝑞)−2

𝑂(𝑎𝑞)−2 + 𝐻2𝑂(𝑙)
        
→ 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)−1             𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙)

        
→  2𝑁𝑎(𝑎𝑞)+1 + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)−1   

 
𝑁𝑎𝐻(𝑠)

    𝐻2𝑂(𝑙)   →        𝑁𝑎(𝑎𝑞)+1 + 𝐻(𝑎𝑞)−1

𝐻(𝑎𝑞)−1 + 𝐻2𝑂(𝑙)
        
→  𝐻2(𝑔) + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)−1            𝑁𝑎𝐻(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙)

        
→  𝑁𝑎(𝑎𝑞)+1 + 𝐻2(𝑔) + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)−1  

 
𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠)

    𝐻2𝑂(𝑙)   →        2𝑁𝑎(𝑎𝑞)+1 + 𝐶𝑂3(𝑎𝑞)−2

𝐶𝑂3(𝑎𝑞)−2 + 𝐻2𝑂(𝑙)
        
→  𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)−1 + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)−1           𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙)

        
→  2𝑁𝑎(𝑎𝑞)+1 + 𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)−1 + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)−1  

 

 تفاعل فلز قلوي/قلوي ترايب ابملاء .2
𝑁𝑎(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙)

        
→  𝑁𝑎(𝑎𝑞)+1 + 0.5𝐻2(𝑔) + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)−1  

 

 مع املاء 𝑺𝑶𝟐تفاعل   .3
𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)

        
→  𝐻2𝑆𝑂3(𝑎𝑞)

 𝐻2𝑆𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)
        
→  𝐻𝑆𝑂3(𝑎𝑞)−1 + 𝐻3𝑂(𝑎𝑞)

+  
 

 تفاعل ُملول حامضي مع...   .4
 فلز   4.1     

𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+         

→ 𝑍𝑛(𝑎𝑞)+2  + 𝐻2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 
 −𝑯𝑪𝑶𝟑األيون    4.2

𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)− + 𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+         

→   𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 
 𝑪𝑶𝟑−𝟐   األيون   4.3    

𝐶𝑂3(𝑎𝑞)−2 + 2𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+         

→   𝐶𝑂2(𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝑙) 
 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑حجر اجلري   4.4

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 2𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+         

→   𝐶𝑎(𝑎𝑞)+2 + 𝐶𝑂2(𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝑙) 
 

𝐶𝑎(𝑎𝑞)+2) تفاعل ُملول قاعدي ملاء اجلري  .5 , 𝑂𝐻(𝑎𝑞)−1)   مع𝑪𝑶𝟐 
  𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎(𝑎𝑞)+2 + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)−1         

→   𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) 
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 pHسّلم الـ 

𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)أيوانت   تركيزالقاعديّة، أي لقياس * هو سّلم لقياس درجة احلموضة/
وأيوانت اهليدرونيوم    +

𝑶𝑯(𝒂𝒒)−  يف احملاليل املائّية. 

 به احمللول هو متعادل، أي ليس حامضي وال قاعدي.   pH=7* مركز السّلم هو  

 

 ُملول متعادل                         ُملول حامضي                            ُملول قاعدي 
…                                                                                                                                                                                                        
… 

 
   0                                                       pH=7                                                     14 

 ترتفع القاعديّة                                                 ترتفع احلامضّية                             
𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)تركيز أيوانت يزداد                                 −𝑶𝑯(𝒂𝒒)انت تركيز أيو                      

 يزداد  +
 

 : معطى ُملول حامضي*  

   للمحلول؟  pHماذا حيدث لدرجة الـ   أضفنا ماء للمحلول،  -
 احمللول ترتفع  pHدرجة الـ وابلتايل  ابحمللول  +𝐻3𝑂(𝑎𝑞)الـ   أيوانت   تركيز يقل   لذا احمللول،  خّففنا  اضفنا ماء، أي 

   للمحلول؟  pHماذا حيدث لدرجة الـ   للمحلول، 𝑯𝑪𝒍(𝒈)أضفنا غاز   -
 نخفض تاحمللول   pHدرجة الـ وابلتايل  ابحمللول  +𝐻3𝑂(𝑎𝑞)الـ  أيوانت   تركيز رتفع ي لذا  ،مادة حامضّية ومل يتغرّي حجم احمللول اضفنا 

 للمحلول؟   pHماذا حيدث لدرجة الـ   للمحلول، 𝑲𝑪𝒍(𝒈)أضفنا   -
 ال يتغريّ احمللول   pHدرجة الـ ابحمللول وابلتايل  +𝐻3𝑂(𝑎𝑞)الـ  أيوانت  تركيز   ال يتغرّي  لذا  ، مادة متعادلة ومل يتغرّي حجم احمللولاضفنا 

 : معطى ُملول قاعدي*  

 للمحلول؟  pHماذا حيدث لدرجة الـ   أضفنا ماء للمحلول،  -
 تنخفض احمللول  pHدرجة الـ وابلتايل  ابحمللول  −𝑂𝐻(𝑎𝑞)الـ   أيوانت   تركيز يقل   لذا احمللول،  خّففنا  اضفنا ماء، أي 

 للمحلول؟  pHماذا حيدث لدرجة الـ   للمحلول، 𝑵𝑯𝟑(𝒈)أضفنا غاز   -
 ترتفع احمللول   pHدرجة الـ وابلتايل  ابحمللول  −𝑂𝐻(𝑎𝑞)الـ   أيوانت تركيز  رتفع ي لذا  ، مادة قاعديّة ومل يتغرّي حجم احمللولاضفنا 

 للمحلول؟   pHماذا حيدث لدرجة الـ   للمحلول، 𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯(𝒍)أضفنا   -
 ال يتغريّ احمللول   pHدرجة الـ  ابحمللول وابلتايل   −𝑂𝐻(𝑎𝑞)الـ  أيوانت  تركيز   ال يتغرّي  لذا  ، مادة متعادلة ومل يتغرّي حجم احمللولاضفنا 
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 تعادل تفاعل 

 نواجته هي ماء ومرّكب أيوين )ملح(.هو تفاعل بّي حملول حامضي وحملول قاعدي. التعادل 
)الذي مصدرٌه من  +𝐻3𝑂(𝑎𝑞)عند خلط احمللولّي، ينتج خليط من األيوانت، يتفاعل أيوانت هيدرونيوم  -

 احمللول القاعدي( وينتج ماء. )الذي مصدرٌه من  −𝑂𝐻(𝑎𝑞)احمللول احلامضي( مع أيوانت اهليدروكسيد 
+𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)النص الصايف للتعادل:    + 𝑶𝑯(𝒂𝒒)− → 𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

 

   كلي لتفاعل التعادل والذي حيوي األيوانت املراقبة.  نص  ميكن كتابة 
 

 . 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞)مع هيدروكسيد الصوديوم   𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞)خلط حملول كلوريد اهليدروجّي   :مثال
𝐻𝐶𝑙(𝑔)حملول كلوريد اهليدروجّي:   + 𝐻2𝑂(𝑙)  →  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)

+ + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)− 

𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑠):  هيدروكسيد الصوديومحملول    
  𝐻2𝑂(𝑙)    
→       𝑁𝑎(𝑎𝑞)

+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)− 
 عند خلط احمللولّي: 

𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)+ + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)− + 𝑁𝑎(𝑎𝑞)+ + 𝑶𝑯(𝒂𝒒)−  →  𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒍)  + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)− + 𝑁𝑎(𝑎𝑞)+  
 أيوانت مراقبة                        

 
𝐻3𝑂(𝑎𝑞)النص الصايف للتعادل:  

+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)− → 2𝐻2𝑂(𝑙) 
 

 1:1نسبة املوالت بني أيوانت اهليدرونيوم وأيوانت اهليدروكسيد بتفاعل التعادل هي 
 هنالك نوعّي من تفاعالت التعادل: لذلك عند خلط حملولّي )حامضي وقاعدي( 

 تعادل جزئي  تعادل كامل

 به احمللول النهائي متعادل 
pH = 7 

 به يبقى ابحمللول فائض 
احمللول لذا،     +H3Oأيوانت 

pH  النهائي حامضي < 7 

 به يبقى ابحمللول فائض 
احمللول   لذا،    −OHأيوانت 

pH  النهائي قاعدي > 7 

𝐧(𝐇𝟑𝐎+) = 𝐧(𝐎𝐇−) 𝐧(𝐇𝟑𝐎+) > 𝐧(𝐎𝐇−) 𝐧(𝐇𝟑𝐎+) < 𝐧(𝐎𝐇−) 
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 ماذا ُيدث عند إضافة مادة حمللول حامضي/قاعدي؟ 
 

 ُملول متعادلمعطى  معطى ُملول قاعدي  معطى ُملول حامضي 
 مثال: 

𝐻𝐵𝑟(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) →  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)+ + 𝐵𝑟(𝑎𝑞)−  
𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) →  𝑂𝐻(𝑎𝑞)− + 𝑁𝐻4(𝑎𝑞)+  
𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑠)

   𝐻2𝑂(𝑙)   →     𝑀𝑔(𝑎𝑞)+2

+ 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)−  

𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑙)
      𝐻2𝑂(𝑙)     →        𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑎𝑞) 

𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)
    𝐻2𝑂(𝑙)   →        𝐶𝑎(𝑎𝑞)+2 + 2𝐶𝑙(𝑎𝑞)−  

+𝐻3𝑂(𝑎𝑞) حيوي أيوانت...   𝑂𝐻(𝑎𝑞)−   

 7مساٍو لـ  7أصغر من  7أكرب من  للمحلول   pHدرجة الـ  

 عند إضافة ماء للمحلول 
او )عند إضافة حملول 

 مائي متعادل( 

 ختفيف حملول حامضي:  
Õ  تركيز أيوانت𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)+ يقل 

Õ   درجة الـpH  ترتفع 

 ختفيف حملول قاعدي:  
Õ  تركيز أيوانت𝑶𝑯(𝒂𝒒)−   يقل 
Õ   درجة الـpH  تنخفض 

  ختفيف حملول ال حيوي أيوانت 
𝐻3𝑂(𝑎𝑞)+    وال𝑂𝐻(𝑎𝑞)−: 

Õ   درجة الـpH   ال تتغرّي ويبقي
 7مساٍو لـ 

عند إضافة مادة  
 حامضّية للمحلول 

 )دون تغيري حجم احمللول( 

 عند تفاعلها مع املاء:  +𝐻3𝑂(𝑎𝑞)إضافة مادة ُتطلق أيوانت  

 يزداد  +𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)تركيز أيوانت  
Õ   درجة الـpH  تنخفض 

 ُيدث تفاعل تعادل كامل/جزئي 
𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)+ + 𝑶𝑯(𝒂𝒒)− → 𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

Õ   درجة الـpH  تنخفض 
  )احمللول النهائي ميكن أن يكون متعادل،

 قاعدي( حامضي أم  

  +𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)تركيز أيوانت  
 يزداد 

Õ   درجة الـpH  تنخفض 

عند إضافة مادة قاعديّة  
 للمحلول 

 )دون تغيري حجم احمللول( 

 : عند تفاعلها مع املاء −𝑂𝐻(𝑎𝑞)إضافة مادة ُتطلق أيوانت  

 ُيدث تفاعل تعادل كامل/جزئي 
𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)+ + 𝑶𝑯(𝒂𝒒)− → 𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

Õ   درجة الـpH  ترتفع 
  )احمللول النهائي ميكن أن يكون متعادل،

 حامضي أم قاعدي( 

 يزداد  −𝑶𝑯(𝒂𝒒)تركيز أيوانت  
Õ   درجة الـpH  ترتفع 

 يزداد  −𝑶𝑯(𝒂𝒒)تركيز أيوانت  
Õ   درجة الـpH  ترتفع 

عند إضافة مادة متعادلة  
 للمحلول 

 )دون تغيري حجم احمللول( 

 : −𝑂𝐻(𝑎𝑞)وال   +𝐻3𝑂(𝑎𝑞)إضافة مادة ال حتوي أيوانت  

ال   +𝑯𝟑𝑶(𝒂𝒒)تركيز أيوانت  
 يتغريّ 

Õ   درجة الـpH  ّال تتغري 

 ال يتغريّ  −𝑶𝑯(𝒂𝒒)تركيز أيوانت  
Õ   درجة الـpH  ّال تتغري 

 ال تتغرّي   pHدرجة الـ  
 7ويبقي مساٍو لـ 
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 أكسدة واختزال
 واالختزال ةتفاعالت أكسد

 عندما تلتقي ذرّة كلور بذرّة صوديوم؟ ماذا حيدث  

𝑁𝑎𝐶𝑙  
 

 ذرّة الصوديوم ختسر الكرتون وتصبح أيون موجب  Õ  رتون )ابملدار األخري( للصوديومجتذب االلك   ذرّة الكلور 
 وتصبح أيون سالب. وذرّة الكلور ترحَبُه  

هذا النوع   يف هذا التفاعل حدث انتقال الكرتوانت بني املواد املتفاعلة، أي حدث ربح وخسارة الكرتوانت،
 . اختزالتفاعالت أكسدة و من التفاعالت تدعى 

 

 هو تفاعل يتم به انتقال إلكرتوانت تفاعل أتكسد واختزال: 
 هو مادة اليت جتذب/تربح إلكرتوانت ابلتفاعلُمؤكسد: 
 هو مادة اليت تفقد/ختسر إلكرتوانت ابلتفاعلخُمتزل: 

 

ختزل* 
ُ
ؤكسد )الذي خسر( ابلتفاعل أعاله، الصوديوم هو امل

ُ
 )الذي ربح(.  والكلور هو امل

 " أم ال؟  اختزال-معرفة هل التفاعل املعطى هو تفاعل "أكسدة ميكنكيف   * 
التفاعل أم ال وذلك بواسطة فحص درجات أتكسد حدوث جيب معرفة هل حدث انتقال إلكرتوانت خالل 

عند حدوث التفاعل، وابلتايل معرفة أي هل حدث عليها تغيري نفحص و  والنواتج  املتفاعالت عناصر لذرات 
 .ابلتفاعل رحبت إلكرتوانت  عنصروانت وأي خسرت إلكرت  عنصر

 

 انتقال الكرتون

 جتاذب

مصطلحات ُتستخدم  
للمتفاعالت  فقط  

 )املواد املتفاعلة(
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+ 𝑨             اختزال:-تفاعل أكسدة معطى  𝑩 →    ⋯ 

 . نعّّي درجات التأكسد لكل الذرات ابملواد املتفاعلة والناجتة

 ايًضا أّن...  معطى

 خسرت إلكرتوانت،  𝑨ذرّة عنصر ابملادة  
 أي درجة أتكسدها ارتفعت                        

 رِبت إلكرتوانت،  𝑩ذرّة عنصر ابملادة  
 أي درجة أتكسدها اخنفضت                        

 ( مادة خُمتزلة)املُختزل هي   𝑨املادة  
 أتكَسَدت  𝐴املادة  

 مّرت بتفاعل أكسدة  𝑨املادة  

 ( مادة ُمؤكسدة)ُمؤكسد هي  𝑩املادة  
 ِإخَتزلت 𝐵املادة  

 مّرت بتفاعل اختزال 𝑩املادة  
________________________________________________________ 

 

 : بشكل عام

 )خسارة الكرتوانت(املُختزل مير بتفاعل أكسدة 

 الكرتوانت( )ربحاملُؤكسد مير بتفاعل اختزال 
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 تفاعل بني ذرات فلز وأيوانت فلز 

𝑴(𝒔)  ذرات متعادلةابلطبيعة تظهر الفلزات على شكل 
لكن ابملرّكبات االيونّية )بعد   فلزّي(،)نسيج  𝟎

𝑴(𝒂𝒒) أيوانت موجبةتفاعلهم مع الفلزات( خيسروا كل او قسم من الكرتوانهِتم التكافؤ ويتحّولوا اىل 
+ . 

𝑴(𝒂𝒒) أيون فلز 
+  

 
𝑴(𝒔)
𝟎  ذرّة فلز  

 

هنالك أيوانت موجبة فلزيّة متيل اىل هنالك فلزات متعادلة متيل اىل خسارة إلكرتوانت أكثر من فلزات أخرى و 
اختزال بني فلزات متعادلة  -يف تفاعالت أكسدةت أكثر من أيون موجبة فلزيّة أخرى. أي ربح الكرتوان

 وأيوانت فلزيّة الفلز املتعادل يتصّرف كُمختزل وااليون الفلّزي يتصّرف كُمؤكسدة.

 
 1 ة جترب

 
 التفاعل بعد

اختفى ملسمار،  تقّلص حجم ا:  داتشاهم
على   تللمحلول وظهر   األزرق لون  ال

املسمار وبقاع الكأس حبيبات لوهَنا 
 بّّن/حناسي. 

 سري التجربة
املسمار   أدخلنا

 احمللول   إىل

 قبل التفاعل
حملول مائي لكربيتات النحاس اد:  املو 

𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞)   مسمار ُمعظَمُه حديد ،𝐹𝑒(𝑠) 
ونُه يوجد سائل شفاف ل   الكاس   يف :  داتمشاه
ونُه ل ، أيخذ شكل الوعاء. املسمار هو صلب  أزرق

 رمادي غامق 

 خسارة الكرتوانت

الكرتوانت ربح  

 𝑭𝒆(𝒔)   

 𝑪𝒖(𝒂𝒒)+𝟐   𝑪𝒖(𝒔)   

 𝑭𝒆(𝒂𝒒)+𝟐  
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 بعد التفاعل تعليل للمشاهدات
𝑪𝒖(𝒂𝒒)أيوانت النحاس 

لت أيوانت النحاس إىل وحتوّ   𝑭𝒆(𝒔)ديد يف احمللول جذبت ورِبت إلكرتوانت من احلاليت   𝟐+
 ورسبت يف قاع الوعاء.  𝑪𝒖(𝒔)ذرات متعادلة 

Õ  ذرات الـ  ث انتقال إلكرتوانت من دح 𝑭𝒆(𝒔)   أليوانت𝑪𝒖(𝒂𝒒)
+𝟐   

Õ  تفاعل أكسدة واختزال   حدث 

 

 :التفاعل الصايف مبستوى الرمز

 𝑭𝒆(𝒔)𝟎  +  𝑪𝒖(𝒂𝒒)+𝟐   →    𝑪𝒖(𝒔)𝟎  +  𝑭𝒆(𝒂𝒒)+𝟐  
 

 

 تفاعل: من خالل نصفي   اختزال-وصف تفاعل أكسدة ميكن  *  

𝐹𝑒(𝑠)  نص تفاعل األكسدة: 
0 −  2𝑒 −  →   𝐹𝑒(𝑎𝑞)

+2 
𝐶𝑢(𝑎𝑞)  نص تفاعل االختزال: 

+2 +  2𝑒 −   →   𝐶𝑢(𝑠)
0   

 

 مول إلكرتوانت.   2ميّر  ،  𝑭𝒆(𝒔)مول  1عند تفاعل  * 

 

 كال، ال ُيدث تفاعل.  ، هل ُيدث تفاعل؟𝑭𝒆(𝒂𝒒)+𝟐 يف ُملول ُيوي أيوانت   𝑪𝒖(𝒔) لو وضعنا 

 𝑪𝒖(𝒔)𝟎  +  𝑭𝒆(𝒂𝒒)+𝟐   →   𝑵𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 
 

 ...  1من جتربة 
خُمتزل أقوى من ذرات   𝑭𝒆(𝒔)ذرات احلديد أّن  ا  امنا ايضً   ،اختزال-ال نستنتج فقط أّن حدث تفاعل أكسدة

𝑪𝒖(𝒂𝒒)أيوانت النحاس و  𝑪𝒖(𝒔)النحاس 
𝑭𝒆(𝒂𝒒)ُمؤكسد أقوى من أيوانت   𝟐+

+𝟐. 
𝑭𝒆(𝒔) > 𝑪𝒖(𝒔) 𝑪𝒖(𝒂𝒒)

+𝟐 > 𝑭𝒆(𝒂𝒒)
+𝟐  

𝑭𝒆(𝒔)  خسارة ى أي ميل ُه/قدرت ُه على  أقو   خُمتزل 
 إلكرتوانت أكرب 

 𝑪𝒖(𝒂𝒒)+𝟐  أي ميل ُه/قدرت ُه على ربح   ، ىأقو   مؤكسد
 إلكرتوانت أكرب 

 )−𝟐𝒆  ربح(  ُمؤكسد  

 )−𝟐𝒆 خسر(    تزلخمُ 
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 2 ة جترب

 
 التفاعل بعد

ت النحاس تقّلصت، تغرّي قطع :  داتشاهم
زرق وظهر على لون احمللول إىل اللون األ

قطعة النحاس وبقاع النحاس حبيبات لوهنا 
 رمادي/فّضي. 

 سري التجربة
قطعة   أدخلنا

 إىل   النحاس
 احمللول

 قبل التفاعل
 لنيرتات الفّضةحملول مائي  اد:  املو 

𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞)    ، قطعة حناس 𝐶𝑢(𝑠) 
عدمي الكاس يوجد سائل شفاف    يف :  داتمشاه

هو   قطعة النحاس، أيخذ شكل الوعاء.  ون الل
 حناسي برتقايل/بّّن ونُه ل صلب  

 
 بعد التفاعل تعليل للمشاهدات

𝑨𝒈(𝒂𝒒) الفّضة أيوانت  
إىل   الفّضةيوانت  لت أوحتوّ   𝑪𝒖(𝒔) النحاسيف احمللول جذبت ورِبت إلكرتوانت من  اليت   +

 ورسبت يف قاع الوعاء.  𝑨𝒈(𝒔)ذرات متعادلة 

Õ   ذرات الـ  حدث انتقال إلكرتوانت من 𝑪𝒖(𝒔)   أليوانت𝑨𝒈(𝒂𝒒)
+   

Õ  تفاعل أكسدة واختزال   حدث 

 

 :التفاعل الصايف مبستوى الرمز

 𝑪𝒖(𝒔)𝟎  +  𝟐𝑨𝒈(𝒂𝒒)+   →   𝟐𝑨𝒈(𝒔)𝟎  +  𝑪𝒖(𝒂𝒒)+𝟐  
 

 
 مول إلكرتوانت.   2ميّر  ،  𝑪𝒖(𝒔)مول  1عند تفاعل  * 

 𝑪𝒖(𝒔)   

 𝑨𝒈(𝒂𝒒)+  

 𝑨𝒈(𝒔)   

 𝑪𝒖(𝒂𝒒)+𝟐  

 )−𝟏𝒆ربح  (  ُمؤكسد  

 )−𝟐𝒆 خسر(    تزلخمُ 
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 تفاعل: من خالل نصفي   اختزال-وصف تفاعل أكسدة ميكن  *  

𝐶𝑢(𝑠)  نص تفاعل األكسدة: 
0 −  2𝑒 −  →   𝐶𝑢(𝑎𝑞)

+2 
𝐴𝑔(𝑎𝑞)  نص تفاعل االختزال: 

+ +  1𝑒 −   →  𝐴𝑔(𝑠)
0   

 

 كال، ال ُيدث تفاعل.  ، هل ُيدث تفاعل؟𝑪𝒖(𝒂𝒒)+𝟐يف ُملول ُيوي أيوانت   𝑨𝒈(𝒔) وضعنا  لو

 𝑨𝒈(𝒔)𝟎  +  𝑪𝒖(𝒂𝒒)+𝟐   →   𝑵𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 
 

 ...  2من جتربة 
تزل أقوى من ذرات خمُ   𝑪𝒖(𝒔) النحاس ذرات  أّن  ا  امنا ايضً   ،اختزال-ال نستنتج فقط أّن حدث تفاعل أكسدة

𝑨𝒈(𝒂𝒒) الفّضة أيوانت  و  𝑨𝒈(𝒔) الفّضة 
𝑪𝒖(𝒂𝒒) النحاس  ُمؤكسد أقوى من أيوانت   +

+𝟐. 
𝑪𝒖(𝒔) > 𝑨𝒈(𝒔) 𝑨𝒈(𝒂𝒒)

+ > 𝑪𝒖(𝒂𝒒)
+𝟐  

𝑭𝒆(𝒔)  خسارة ى أي ميل ُه/قدرت ُه على  أقو   خمتزل 
 إلكرتوانت أكرب 

 𝑪𝒖(𝒂𝒒)+𝟐  أي ميل ُه/قدرت ُه على ربح   ، ىأقو   مؤكسد
 إلكرتوانت أكرب 

 
 ... التجربتنيمن 

𝑨𝒈(𝒂𝒒)     :إلكرتوانت ح ربميل األيون على  
+ > 𝑪𝒖(𝒂𝒒)

+𝟐 > 𝑭𝒆(𝒂𝒒)
+𝟐 

𝑭𝒆(𝒔)    :إلكرتوانت ارةخس ميل األيون على  > 𝑪𝒖(𝒔) > 𝑨𝒈(𝒔) 
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 السطر اإللكرتوكيماوي
 يف ميل العناصر على خسارة أو ربح الكرتوانت.   هنالك تفاوت 

هو ترتيب عناصر حبسب قدرهِتا/ميِلها على خسارة او ربح   السطر الكهركيماوي/االلكرتوكيميائي
 إلكرتوانت.

 

 للفلزات وأيوانت الفلزات
 وأخرى ختسرها بصعوبة.هنالك فلزات )متعادلة( ختسر الكرتوانت بسهولة 

 )ليس للحفظ(   :ترتيب الفلزات حسب ميُلها خلسارة إلكرتوانت

 
 
 
 

 )ليس للحفظ(   ترتيب الفلزات حسب ميُلها لربح إلكرتوانت:

 
 
 
 
 
 

 هو مؤكسد ضعيف   ياملُختزل القو  !! 
 واملؤكسد القوي هو خُمتزل ضعيف   
 

𝑳𝒊(𝒔) > 𝑲(𝒔) > 𝑪𝒂(𝒔) > 𝑵𝒂(𝒔) > 𝑴𝒈(𝒔) > 𝑨𝒍(𝒔) > 𝒁𝒏(𝒔) > 𝑭𝒆(𝒔) > 𝑵𝒊(𝒔) > 𝑷𝒃(𝒔) > 𝑪𝒖(𝒔) > 𝑨𝒈(𝒔) > 𝑷𝒕(𝒔) > 𝑨𝒖(𝒔) 

 

 خيسر إلكرتوانت بصعوبة
 خمتزل ضعيف

 

 بسهولةخيسر إلكرتوانت 
 خمتزل قوي
 

𝑳𝒊(𝒂𝒒)+ > 𝑲(𝒂𝒒)
+ > 𝑴𝒈(𝒂𝒒)+𝟐 > 𝑨𝒍(𝒂𝒒)+𝟑 > 𝒁𝒏(𝒂𝒒)+𝟐 > 𝑭𝒆(𝒂𝒒)+𝟐 > 𝑵𝒊(𝒂𝒒)+ > 𝑷𝒃(𝒂𝒒)+𝟐 > 𝑪𝒖(𝒂𝒒)+𝟐 > 𝑨𝒈(𝒂𝒒)+  

 بسهولةإلكرتوانت  يربح 
 مؤكسد ضعيف

 

 إلكرتوانت بصعوبة يربح
 مؤكسد قوي
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 درجات األكسدة

العنصر ابلقائمة  
 الدوريّة من.. 

كم درجة  
أتكسد ممكنة  
 لذرة العنصر؟ 

 درجات األكسدة املمكنة لذرات العناصر 
 يرمز لالفلز(  Xيرمز لفلز و  M  –)بشكل عام  

                                                                            األقصىدرجة التأكسد  
 األدن درجة التأكسد                            ↔

 العامود األّول 
 الفلزات القلويّة 

2 𝑴𝟎    ,     𝑴+𝟏   

 العامود الثاين 
الفلزات القلويّة  

 الرتابّية 
2   𝑴𝟎    ,     𝑴+𝟐   

 أمثلة:                            𝑭𝒆𝟎    ,     𝑭𝒆+𝟐,     𝑭𝒆+𝟑 غري معلوم  الفلزات االنتقالّية 
𝑪𝒖𝟎    ,     𝑪𝒖+𝟏,     𝑪𝒖+𝟐 

 فلزات  
 العامود الثالث 

2 𝑴𝟎    ,     𝑴+𝟑   

 ال فلزات  
 الرابع العامود 

9  𝑿−𝟒  , 𝑿−𝟑  , 𝑿−𝟐  , 𝑿−𝟏  , 𝑿𝟎  , 𝑿+𝟏  , 𝑿+𝟐  , 𝑿+𝟑  , 𝑿+𝟒 

 فلزات  ال 
 اخلامس العامود 

9  𝑿−𝟑  , 𝑿−𝟐  , 𝑿−𝟏  , 𝑿𝟎  , 𝑿+𝟏  , 𝑿+𝟐  , 𝑿+𝟑  , 𝑿+𝟒  , 𝑿+𝟓 

 ال فلزات  
 السادس العامود 

9 
 𝑿−𝟐  , 𝑿−𝟏  , 𝑿𝟎  , 𝑿+𝟏  , 𝑿+𝟐  , 𝑿+𝟑  , 𝑿+𝟒  , 𝑿+𝟓  , 𝑿+𝟔 

 

,  𝑶−𝟐ما عدا االوكسجني:   𝑶𝟎  , 𝑶+𝟏  , 𝑶+𝟐 

 العامود السابع 
 اهلالوجينات

9 
𝑿−𝟏  , 𝑿𝟎  , 𝑿+𝟏  , 𝑿+𝟐  , 𝑿+𝟑  , 𝑿+𝟒  , 𝑿+𝟓  , 𝑿+𝟔  , 𝑿+𝟕 

 

,  𝑭−𝟏 :  الفلور ما عدا  𝑭𝟎   

 العامود الثامن 
 الغازات اخلاملة 

1 𝑿𝟎 

,  𝑯−𝟏 3 اهليدروجني 𝑯𝟎  , 𝑯+𝟏 

 
 

 أكسدة -إلكرتوانت خسارة  –درجة أتكسد الذّرة ترتفع 
 تزالاخ -إلكرتوانت  ربح – تنخفضدرجة أتكسد الذّرة 
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 ربح الكرتوانت ال ميكنها الذرّة خسارة الكرتوانت أكثر، فقط ميكنها  لذرّة العنصر:  األقصىيف درجة التأكسد  

 األيون ميكنها فقط أن تتصّرف كمؤكسد / أي الذرّة

 الكرتوانت   خسارة الكرتوانت أكثر، فقط ميكنها    ربح ال ميكنها الذرّة  لذرّة العنصر:   األدنيف درجة التأكسد  

 كُمختزل األيون ميكنها فقط أن تتصّرف  / أي الذرّة
 

 اختزال-نة تفاعل أكسدة ز موا
 مساٍو لعدد اإللكرتوانت الذي رِبها املؤكسد : عدد االلكرتوانت اليت خسرها املُختزل اهلدف

 املعطى نعّّي درجات أتكسد مجيع الذرات املختلفة ابلتفاعل - :املراحل
ختزل وكم إلكرتون خ -

ُ
ؤكسدنعّّي من هو سر، نعّّي من هو امل

ُ
 ربح وكم إلكرتون  امل

 ذرّة واحدة اواًل مث كمرّكب( )اعتماَدا على  نص تفاعل االختزالو  عل األكسدةنكتب نص تفا -
 حسب عدد االلكرتوانتنوازن نصوص التفاعل  -
   رات.عدد الذ نهي املوازنة حبسبى ومثّ نطاملع التفاعل نصعلى  من البند السابق نكتب املعامالت  -

 

 مول إلكرتوانت مّر ابلتفاعل؟"  "كم
 تفاعل االختزال.نعتمد على نسب املوالت بمؤكسد، كم مول الكرتوانت مّر ابلتفاعل؟" مول  x"اذا تفاعل 

 .كسدةاألتفاعل نعتمد على نسب املوالت ب، كم مول الكرتوانت مّر ابلتفاعل؟" خمتزلمول  x"اذا تفاعل 
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 الدهنيات واحلوامض الدهنّية 
 صفات احلوامض الدهنّية 

 ال تذوب ابملاء، امنا تذوب ابملواد/ابملذيبات العضويّة. .  1
 كربونR   (4 -24   )كل حامض دهّن يتكّون من سلسلة كربونّية  .  2

 COOH  Õ  RCOOH-ويف طرِفِه تتواجد اجملموعة الوظيفّية                                   
عدد ذرات الكربون يف السلسلة الكربونّية، أنواع األربطة بّي ذرات الكربون   : منّيز بّي احلوامض الدهنّية حبسب.  3

𝐶))فرديّة/زوجّية(، مواقع االربطة الزوجية  = 𝐶)  .)يف السلسلة ونوع الرابط الزوجي )ترانس/تسيس 
 

 . أنواع احلوامض الدهنّية: 4
 الكربونّية للحامض الدهّن ال يوجد أربطة زوجّية بّي ذرات الكربون يف السلسة  حوامض دهنّية مشبعة )مشبعة ابهليدروجني( 

 يف السلسة الكربونّية للحامض الدهّن يوجد رابط زوجّي واحد بّي ذرت الكربون  غري مشبعة  احاديّةحوامض دهنّية  

 زوجّيّي أو أكثر بّي ذرات الكربون يف السلسة الكربونّية للحامض الدهّن يوجد رابطّي   غري مشبعة   متعّددة حوامض دهنّية 
 

 . الصيغة املختصرة للحوامض الدهنّية: 5
رقم ذرّة الكربون الذي أييت  
 Z بعدها الرابط الزوجي االّول 

عدد األربطة الزوجّية  
عدد ذرات الكربون   : يف احلامض الدهين

 𝐂 يف احلامض الدهين
 

ُيكتب هذا القسم فقط عند وجود جمموعة  مثيلني 
(−𝑪𝑯𝟐−)   واحدة فقط بني كل رابطني

 زوجيني ابلسلسلة الكربونّية للحامض الدهين 

    
 

 trans وترانس  cisيوجد لكل حامض دهّن غري مشبع ايزومري تسيس  .  6

 trans ترانس رابط زوجي  cis رابط زوجي تسيس 
من الرابط يف نفس اجلّهة موجوداتن  ذرات اهليدروجّي

𝐶)الزوجي  = 𝐶) 
من الرابط يف جهات معاكسة موجوداتن  ذرات اهليدروجّي

𝐶)الزوجي  = 𝐶) 

  



71 
 

©  VEB School    املعّلمة ڤيڤيان بشويت حوراين   

 العوامل اليت تؤثّر على درجة انصهار احلوامض الدهنّية
 . طول السلسلة الكربونّية1

 الدهين الذي سلسلت ُه الكربونّية أطول  احلامض 
Õ   السحابة اإللكرتونّية جلزيء احلامض الدهّن أكرب 
Õ الس بني جزيئات املادة أكرب ڤاندر ڤقّوة األربطة ال 
Õ   حنتاج لبذل طاقة أكثر للتغّلب على القوى بّي جزيئات املادة 
Õ .ذلك يتمّثل بدرجة انصهار مرتفعة أكثر 

 
 . عدد األربطة الزوجّية ابلسلسلة الكربونّية 2

 )عند نقارن بني حامضني دهنيني هلما نفس عدد ذرات الكربون(     

𝑪)الدهين الذي سلسلت ُه الكربونّية ُيوي أربطة زوجّية احلامض  = 𝑪)   أقل 
Õ  امكانّية حركة واقرتاب سالسل جزيئات املادة أكربمرونة جزيئاتِِه أكرب، أي 
Õ  كثافة رزم جزيئات احلامض الدهين أكرب  
Õ الس بني جزيئات املادة أكرب ڤاندر ڤقّوة األربطة ال  
Õ  حنتاج لبذل طاقة أكثر للتغّلب على القوى بّي جزيئات املادة   
Õ .ذلك يتمّثل بدرجة انصهار مرتفعة أكثر 

 
 ( حول األربطة الزوجّية ابلسلسلة الكربونّية cis/trans. املبىن الفراغي ) 3

 ايزومريات بنائّية(   -)عند نقارن بني حامضني دهنيني هلما نفس عدد ذرات الكربون ونفس عدد االربطة الزوجّية     

𝑪)الدهين الذي بسلسلت ُه الكربونّية ُيوي أربطة زوجّية احلامض  = 𝑪)  مببىن ترانسtrans 
Õ  املادة أكربمرونة جزيئاتِِه أكرب، أي امكانّية حركة واقرتاب سالسل جزيئات 
Õ  كثافة رزم جزيئات احلامض الدهين أكرب  
Õ الس بني جزيئات املادة أكرب ڤاندر ڤقّوة األربطة ال  
Õ  حنتاج لبذل طاقة أكثر للتغّلب على القوى بّي جزيئات املادة   
Õ .ذلك يتمّثل بدرجة انصهار مرتفعة أكثر 
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 عملّية اهلدرجة  
هو تفاعل فيه حتويل حامض دهّن غري مشبع إىل حامض دهّن مشبع عن : (מימן  סיפוח) عملّية اهلدرجة 

، 𝑁𝑖(𝑠)طريق "إشباع" الرابط الثنائّي/الزوجّي ابهليدروجّي، هذا التفاعل حباجة إىل حمّفز، بشكل عام نيكل،  
 وحيدث يف ظروف ضغط ودرجة حرارة عالية. 

 أمثلة: 

 

 

C16: 1Z3  +   𝐻2(𝑔)   
      𝑁𝑖(𝑠)     
→        C16: 0  

 
 

C17: 3Z4 cis, trans, trans  +  3𝐻2(𝑔)   
      𝑁𝑖(𝑠)     
→        C17: 0 

 
ارين(. وهي عملية حتويل زيوت سائلة  چ* ُتستعمل هذه العملّية يف عملّية صناعة السمنة االصطناعّية النباتّية )املار 

  اىل زيوت صلبة ف درجة حرارة الغرفة.
 صلبة زيوت 

 ( ℃25)يف 
      𝑁𝑖(𝑠)     
→       +  𝐻2(𝑔) 

 زيوت سائلة 
 ( ℃25)يف 
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 عملّية انتاج ثالثي اجلليتسرييد 
 ينتج ثالثي اجلليتسرييد من تفاعل ثلث حوامض دهنّية متشاهبه/خمتلفة مع جليتسريول.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 3H2O(l) 
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 الطاقة
  Eالطاقة الداخلّية للمادة

 . املخزونة ابملادة /عبارة عن كمية الطاقة الكامنةالطاقة الداخلية للمادة 

 :هذه الطاقة مكونة من نوعّي

 𝑬𝒌   الطاقة احلركية  .1
Kinetic Energy 

 𝑬𝒑   الطاقة الوضعية  .2
Potential Energy 

 .تنبع من حركة جسيمات املادة

 جسيماتاملادة وسرعة  كمّية  مقدار الطاقة احلركية يتعلق ب
 .املادة

العاملة   مصدر الطاقة تتعلق مبقدار قوى التجاذب والتنافر
 املادة.   بّي جسيمات 

 يتعلق بـنوع املادة  ،لطاقة الوضعية هي مقدار نسيبمقدار ا
 . يتأثر بتنظيم اجلسيمات ونوع االربطة العاملة بينهمو 

𝑬 = 𝑬𝒌 + 𝑬𝒑  

 

اليت ال تستطيع قياِسها او حساهِبا او معرفِتها. عند حدوث تغيري كيميائي او فيزايئي    يف كل مادة توجد طاقة داخلّية )خمزومة(
  حيدث تغيري يف الطاقة الداخلّية إّما بسبب احلصول على مواد جديدة او التغيري يف حالة املواد.

 
   تتأثّر بـ:/حسب د حتدّ  للمادة الكلّيةالطاقة احلركية  *

 )كتلة/حجم(  ملادةاب. كمية اجلسيمات 2 لمادة ل . سرعة اجلسيمات1

 كرب  أ املادةجسيمات سرعة كلما كانت 

Õ   للمادة أكربكمية الطاقة احلركية الكلية 

 كرب  أ املادة كلما كانت كمية جسيمات 

Õ   للمادة أكربكمية الطاقة احلركية الكلية 
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 النظام/املنظومة والبيئة
 بّي النظام والبيئة احمليطة للنظام.ابلتفاعالت ابلكيمياء حيدث تنّقل طاقة 

 مركز اهتمامنا: املادة   هو (:System،  מערכת)نظام/منظومة 

 . املتفاعلة والناجتة(املواد املواد ابلتفاعل الذي حدث ) أو

  نظام.ما ليس معرفًا على انّه كل البيئة احمليطة للنظام، أي  هي  (:Environment، סביבה) البيئة 

 الذي حدث به التفاعل، اهلواء جبانب الوعاء... . مثال: الوعاء 
 

أنواع  3هنالك 
 أنظمة: 

تبادل   يسمح 
بّي النظام   مواد

 ؟والبيئة احمليطة له

 تبادل طاقة  يسمح 
بّي النظام )حراريّة(  

 ؟والبيئة احمليطة له

 
A  نقاش ابلصف أمثلة لل 

 ( نظام مفتوح  1
 מערכת פתוחה 

Open System نعم نعم 

كأس بدون غطاء به ماء    - البيئة 
 .℃80بدرجة حرارة  

قلي طعام بزيت بطنجرة   -
 دون غطاء 

 فنجان شاي  -

 ( نظام مغلق 2
 מערכת סגורה 

 Closed System 
 نعم كال 

كأس مع غطاء به ماء    - البيئة 
 .℃80بدرجة حرارة  

 طبخ طعام بطنجرة مع غطاء  -

 زجاجة كوال مغلقة  -

 معزول ( نظام3
   מערכת מבודדת 

Isolated System 
 كال  كال 

  )إانء عازل ( سو رمكظيمة/تِ   - البيئة 
 ℃80ماء بدرجة حرارة  به 

 تريموس قهوة  -

 

 النظام

 النظام

 مادة

 طاقة

 النظام

 طاقة
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 الكيماوية  التفاعالت يفحتّوالت الطاقة 
 بواسطة قياس تغرّي الطاقة يف البيئة: يف النظام ميكن حتديدهُ  تغرّي الطاقة

 استيعاب النظام لطاقة من البيئة          او               اطالق طاقة من النظام اىل البيئة           

 ( thermicEndo)   تفاعل إندوترمي ( thermicExo)   تفاعل إكزوترمي

 طاقة حصل علىالنظام  النظام فقد طاقة

 البيئة  البيئة 

  أكرب  الطاقة الداخلية للمواد املتفاعلة

 من الطاقة الداخلية للمواد الناجتة

  أصغر الطاقة الداخلية للمواد املتفاعلة

 من الطاقة الداخلية للمواد الناجتة

  

 

أمثلة: عملّية جتميد/تكثيف/ترسيب ملادة نقّية، تفاعل احرتاق، تفاعل  
 فلز قلوي مع املاء، إذابة مسحوق غسيل ابملاء 

أمثلة: عملّية االنصهار/الغليان/التسامي ملادة نقّية، طبخ/خبز طعام،  
 عملّية التمثيل الضوئي، إذابة سّكر ابملاء.  

 

 النظام النظام

انجتةمواد   

 طاقة 

 مواد متفاعلة

اخنفاض يف الطاقة 
ة للنظام  الداخليّ

متفاعلةمواد   

 طاقة 

انجتةمواد   

ارتفاع يف الطاقة 
ة للنظام  الداخليّ
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 خمزون الطاقة للتفاعل
تتمّثل بطاقة األربطة الكيميائّية والفيزايئّية بّي جسيمات املادة ومعّدل الطاقة احلركّية   للمادة 𝐇∆خمزون الطاقة  

 حلركة جسيماهِتا. )أي يتعّلق بعّدة عوامل: نوع املادة، حالتها...(. 

∆𝐇 املتفاعلة املادة من واحدا ملواًل  مالئمة وهي التفاعل بصياغة تتعلق اثبتة قيمة هي للتفاعل. 

H∆ُمشع للحرارة - على هل التفاعل هو اكزوترمي يدل 𝐇∆خمزون الطاقة للتفاعل  قيمة/إشارة <   أو، 0
H∆ماص للحرارة -اندوترمي > H∆ليس اكزوترمي وال اندوترمي  أو، 0 = 0. 

 

 خمزون الطاقة عند تفكيك وتكوين رابط 
 تغيري حالة املادة(: جزيئّية ملادة نقّية )عملّيات -عملّيات تفكيك وتكوين أربطة بني

 𝐗حالة املادة  
𝐗(𝒔) 
 الصلبة املادة يف حالة 

𝐗(𝒍) 
 السائلةاملادة يف حالة 

𝐗(𝒈) 
 الغازيّةاملادة يف حالة 

 انتقالّية    +  دورانّية +  اهتزازيّة اهتزازيّة + دورانّية  اهتزازيّة  حركة جسيمات املادة

احلركية الداخلية/الطاقة  
 املادة جلسيمات  

 مرتفعة جًدا مرتفعة  منخفضة 

جًدا   ضعيفةأربطة بّي جزيئّية  ضعيفةأربطة بّي جزيئّية  قويّة أربطة بّي جزيئّية  بني اجلزيئات يوجد... 
 )تكاد تكون معدومة( 

األربطة   تفكيك عند  
بني جسيمات الفيزايئّية  

 املادة

 
 طاقة، أي انتقل طاقة من البيئة للنظام )للمادة(. ، كيف؟ ألنّنا بذلنا حركة جسيمات املادة ازدادت 

 حتوّلت الطاقة احلرارية من البيئة اىل طاقة حركّية للنظام )جسيمات املادة(. 

 اندوترمي.  – هي عملّية ماصه للحرارة  جزيئّية للمادة -بنياًذا عملّية تفكيك أربطة  

 األربطة   تكوينعند  
 بني جسيمات املادة 

 
 ، كيف؟ مل نبذل طاقة بل اُطلقت، أي انتقل طاقة من النظام )املادة( للبيئة. املادة قّلتحركة جسيمات 

 حتوّلت الطاقة احلركّية للنظام )جسيمات املادة( لطاقة حراريّة واُطلقت اىل البيئة. 

 . اكزوترمي  – للحرارة  ُمشّعة هي عملّية   جزيئّية للمادة -بنيأربطة   تكوين اًذا عملّية  
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 النيت(: ڤتفكيك وعملّية تكوين رابط كيميائي )كو عملّية 
𝟐𝐍(𝐠)  → 𝐍𝟐(𝐠) 𝐍𝟐(𝐠)  → 𝟐𝐍(𝐠) 

 النيتڤيف هذه العملّية تكّون الرابط الكو 
 أُطلقت طاقة عند تكوين الرابط

 العملّية مشّع للحرارة )اكزوترمي(

 النيت ڤيف هذه العملّية تفّكك الرابط الكو 
 بُذل طاقة لتفكيك الرابط 

 وترمي(ند للحرارة )ا اصالعملّية م
 خمزوهنم الطاقة مرتفع ليسوا يف حالة ثبات، أي   𝐍(𝐠) املنفردة  ذرات النيرتوجني 

 خمزوهنم الطاقة منخفض يتواجدوا يف حالة ثبات، أي   𝐍𝟐(𝐠)جزيئات النيرتوجني 
 جزيئّية، أي فقط ابحلالة الغازيّة!-البنيتفكيك وتكوين أربطة كيميائّية ُيدث فقط من بعد تفكيك كل األربطة  

 
 

 ختطيط طاقة لتفكيك/تكوين أربطة 

 مثال للكربيت: 
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 حساب التغيري ابالنتالبيا طرق 

 سلتفاعل حسب قانون هح  𝐇∆حساب التغيري ابالنتالبيا  
  جيب .من اجل احلصول على التفاعل املطلوب املعطاة،تفاعالت ال نضرب  ، نعكس اونطرح  ،أن جنمع ممكن

للتفاعل    °𝐇'لنفس التفاعالت حّت حنصل على قيمة   °𝐇'تنفيذ نفس العمليات احلسابية على قيم  
 ب املطلو 

 

 انتالبيا االربطةلتفاعل حسب  𝐇∆حساب التغيري ابالنتالبيا  
 الن ال توجد أتثريات متبادلة بّي اجلزيئات.  ،ابحلالة الغازية فقطتستعمل هذه الطريقة عندما تتواجد املواد 

 : يف هذه الطريقة نعتمد على القاعدة التايل 

وحنصل على ذرات منفردة وذلك يتطلب بذل طاقة  بّي ذرات املواد املتفاعلة ك مجيع االربطة تفاعل تتفكّ اليف 
املواد الناجتة ونتيجة ذلك تنطلق  وتكّوناربطة بّي الذرات  تُبىن/نتج تُ كذلك (  لألربطةطاقة كسر   –)انتالبيا تفكيك 

 (. لألربطةطاقة بناء  –طاقة للبيئة )طاقة التكوين  

 قيم موجبة! قيم طاقة االربطة عادًة معطى ابلسؤال وتُعطى وتُعامل معها ك
 : يساويللتفاعل التغرّي يف االنتالبيا  

∆𝐇 التفاعل =∑∆𝐇تفكيك −∑∆𝐇تكوين  

 

 

 

 

 الطريقة.مهم جًدا موازنة التفاعل قبل احلل ِبسب هذه  

جمموع انتالبيا كل  
  االربطة اليت تكّسرت 

 يف املواد املتفاعلة 

جمموع انتالبيا كل  
  تكّونت االربطة اليت 
 الناجتة يف املواد 
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 بشكل عام بتفاعل ماص للحرارة )اندوترمي( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( اكزوترمي)  مشع للحرارةبشكل عام بتفاعل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مواد متفاعلة

  H∆ انتالبيا 

 نواتج

 ذرات منفردة يف حالة غازية

∆𝑯 > 𝟎 

 ∆
𝑯

 
ّون

تتك
طة 

أرب
 

 ∆
𝑯

 
طة 

أرب
ّكك

تتف
 

 مواد متفاعلة

  H∆ انتالبيا 

 نواتج

 ذرات منفردة يف حالة غازية

∆𝑯 < 𝟎 

 ∆
𝑯

 
ّون

تتك
طة 

أرب
 

 ∆
𝑯

 
طة 

أرب
ّكك

تتف
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 فيزايئي )تغيري حالة املادة(لتفاعل  𝐇∆ابالنتالبيا  التغيري انتالبيا 

 𝚫𝐇𝐦  االنصهار وانتالبيا االنصهار عملّية

  .السائلة ابحلالة  املادة نفس من مول 1 اىل الصلبة ابحلالة  املادة من مول 1 حتويل يرافق الذي ابالنتالبيا  التغرّي  اهنا
 .االنصهار حرارة  درجة يف االنتالبيا  يف التغرّي  هذا قياس يتم

 
  𝚫𝐇𝐯  أو 𝚫𝐇𝐛 التبخري/غليان  وانتالبيا التبخري  عملّية

  .الغازيّة ابحلالة  املادة نفس من مول 1 اىل السائلة ابحلالة  املادة من مول 1 حتويل يرافق الذي ابالنتالبيا  التغرّي  اهنا
 .الغليان حرارة  درجة يف االنتالبيا  يف التغرّي  هذا قياس يتم

 

 وترية التفاعل 
 هي النسبة بّي التغيري يف تركيز احدى املواد املشرتكة يف التفاعل والتغيري بوحدة زمن.  وترية التفاعل

، تركيز املتفاعالت ينخفض خالل حدوث التفاعل: بكل رسم بياين لرتكيز مواد مشرتكة بتفاعل كدالة للزمن
وترية "اختفاء  ، التفاعلوترية "احلصول على نواتج" تقل خالل زمن ، تركيز النواتج يرتفع خالل حدوث التفاعل

 . وترية التفاعل ليست اثبتة وتقل خالل زمن التفاعل، املتفاعالت" تقل خالل زمن التفاعل

 

 نظريّة التصادمات 
اجلزيئات  (: ,Collision Theoryתיאוריית ההתנגשויות המולקולריות)نظريّة التصادمات 

متلك طاقة حركّية خمتلفة وتصطدم ببعضها البعض بزوااي خمتلفة. إذا كانت الطاقة احلركّية للجزيئات كافية وزوااي  
 . االصطدام مثمراليت تتحّول اىل نواتج وعندها يكون  منّشطة معّقدات االصطدام مالئمة ينتج 

 .ملعقد النشط أكرب من طاقة املتفاعالت وطاقة النواتج  الداخلّية طاقةال
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 طاقة التنشيط 
 جسيمات  عند تصادم االتفاعالت الكيميائّية حتدث يف شروط خمتلفة. هنالك تفاعالت حتدث سريًعا وتلقائيًّ 

الطاقة   ، وهنالك تفاعالت ال حتدث تلقائًيا وحتتاج لبذل طاقة بدائّية لتحدث. هذهاملتفاعالت مع بعضها البعض
 𝑬𝒂  بطاقة التنشيط اليت تُبذل لبدأ التفاعل تسّمى 

كلما كانت طاقة التنشيط للتفاعل  ط هو حاجز طاقة الذي جيب التغّلب عليه حلدوث التفاعل. طاقة التنشي
 أكرب، حنتاج لبذل كمية طاقة ابتدائّية أكرب لبدأ التفاعل.

جيب أن تتغلب املواد ، أمام حدوث التفاعل احاجزً هي   اليتطاقة التنشيط للتفاعل  ةالتاليات   املخططيبنّي 
 : املتفاعلة عليه لتكون مواد انجتة

تصطدم   عندما ُيدث تفاعل اكزوترمي
للتغّلب هلا طاقة كافية   اليتاجلزئيات  

على حاجز الطاقة )طاقة التنشيط( 
طلق طاقة تُ ،  نشطن املعقد املفتكوّ 

طاقة أقل من خمزون وتكون نواتج ذات  
 .املواد املتفاعلة

 

 
يوجد   ال   تفاعل اندوترمي عندما ُيدث  

للتغّلب على لجزئيات طاقة كافية  ل
حاجز الطاقة )طاقة التنشيط(. لكي 

حيدث تفاعل جيب ان متتص املتفاعالت 
ن املعقد فتكوّ   طاقة للتغّلب على احلاجز 

طاقة خمزون النشط وتكون نواتج ذات  
 منها. أكرب
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 عوامل تؤثّر على وترية التفاعل 

  العالقة مع الوترية العامل املؤثّر 

 عامل مساعدة 
 عامل ُمّفزة 

هو ليس مادة متفاعلة  -
 وال انجتة  

عادًة هم فلزات انتقالّية  -
 او اكاسيد فلزات انتقالّية 

 عالقة طرديّة 
وجود عامل حمّفز  

يزيد من وترية 
 التفاعل 

 العامل احملّفز يسمح حبدوث التفاعل مبسار بديل.  
هو يقّلل من حاجز الطاقة  

وهبذا يزيد  )طاقة التنشيط( 
عدد اجلسيمات القادرة على 
ختّطي حاجز الطاقة وتكوين  
نواتج خالل زمن أقل، لذلك  

 وترية التفاعل تزداد. 

 تركيز املتفاعالت 

 عالقة طرديّة 
كّلما كان تركيز  

املتفاعالت أكرب،  
 وترية التفاعل تزداد 

رفع الرتكيز للمتفاعالت يزيد من عدد اجلسيمات املشرتكة يف التفاعل يف وحدة 
املمكنة بني جسيمات   املثمرة  يزيد من عدد االصطدامات حجم وهذا بدورِِه  

، )حنصل على انتج أكثر يف وحدة زمن( مما يزيد من يف وحدة زمن املتفاعالت  
 وترية التفاعل. 

 

 درجة احلرارة 

 عالقة طرديّة 
كّلما ارتفعت درجة  
احلرارة، وترية التفاعل 

 تزداد 

فع درجة احلرارة هي زايدة طاقة حراريّة اليت تتحّول اىل طاقة حركّية، لذا متوّسط الطاقة  ر 
 احلركّية للجسيمات يزداد وابلتايل:  

 
 
 
 
 

املتفاعالت يف عدد االصطدامات املثمرة املمكنة بني جسيمات    تزداد  -
وتكوين   يزيد عدد اجلسيمات القادرة على ختّطي حاجز الطاقةوحدة زمن و 

 نواتج خالل زمن أقل، لذلك وترية التفاعل تزداد.

مادة  سطح تالمس
 صلبة 

)يف تفاعل غري متجانس 
 بّي صلب وسائل(

 عالقة طرديّة
كّلما زاد سطح  
التالمس، وترية  

 التفاعل تزداد 

هلا سطح تالمس كبري   حبيبات او مساحيقاملواد الصلبة اليت تكون على شكل  
عدد االصطدامات   تزدادوهذا يزيد من التالمس بّي املواد اليت تتفاعل لذا  

تكوين نواتج خالل مرة املمكنة بني جسيمات املتفاعالت يف وحدة زمن و املث
 ، لذلك وترية التفاعل تزداد.زمن أقل

 


