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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

 المقدمـة  

 

( إذ جاءت فكرة هذا الكيمياء الالعضووةيو والتيقيقيوالحمد هلل الذي وفقنا لتقديم كتاب )

 الكيمياء الالعضةيو والتيقيقيو لها.الكتاب ليضم الجانب النظري للمةاضيع ذات األهميو في  

في الجدول    تناول الفصل األول لمحو تاريخيو عن بدايات الذرة المفردة وترتيب العناصر      

وفي الفصوووول ال الم أهم   المركقات الكيميائيوالدوري. أما الفصوووول ال اني فتم أوووور  أنةا   

الكيميوائي والفصوووول الرابع تنواول  فهم  ركيوو التفواعول    -تيقيقوات الكيميواء من النوا يوو العمليوو  

و الفصوول الدوواد     اال ماض والقةاعد، الفصوول الخام    الذوبانيو والتةازنمعلةمات عن  

 كما دعم الفصل األخير بالمال ق المهمو ذات العالقو بالمةاضيع .  الكيمياء الكهربائيو  تناول

والعاملين في مجال القيئو  يؤمل ان يكةن هذا الكتاب مرجعاً ليلقو الدراسووووات األوليو والعليا  

والتلةث والتحليالت اليقيوو ودعمواً للمكتقوو العربيوو إذ  رصوووونوا علا الفصووووةل المختلفوو من  

الكتاب علا إعياء تفاصوويل كافيو عن تكةين المهارات الرياضوويو الميلةبو ومدووائل وام ل   

اخرى  مختلفوو محلةلو  وقود راعينوا إعيواء ام لوو  دوووووابيوو علا كيفيوو الحدووووواب ومتعلقوات  

 للمةاضيع.

 ومـن هللا التوفيـق 

 

 المؤلفةن 

2021 
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 االول الفصل 

 " الذرات "

 . الذرات  1

تقديم مفاهيم ونظريالهدف من   ال  اتهذا الفصل هو  تعرف عليها من أجل الحصول على  الضروري  من 

عامة الكثير  مقدمة  ولفهم  الكيمياء  مجال  في   من  في  بالكيمياء.  املتعلقة  األساسية  سيتم   البدءالجوانب 

 ب العناصر في الجدول الدوري.  الذرة املفردة نفسها ثم ننتقل إلى ترتي التطرق الى

 النواة الذرية واإللكترونات واملدارات  1.1

الواحدة الذرة  هو  الفصل  وللحصول   املوادكل  ان    ،موضوع هذا  ذرات  فهم  تتكون من  تكوين  ل  عام  على 

أن    الذرات يجب      نتعرف وطبيعتها 
ً
اإلشعاع    حيث  الكهرومغناطيس ي  عاعش اإل   علىأوال يرتبط 

بالنسبة   اإللكترونات  وحركات  باملواقع   
ً
وخاصة الذرات  بطبيعة  وثيًقا  ا 

ً
ارتباط النوية  الكهرومغناطيس ي 

 الذرات.

 مكونات الذرة  1.1.1

والنيوترونات    وجبة الشحنةمن البروتونات م تتكون النواة  كما و   رة من نواة محاطة باإللكتروناتتتكون الذ

األرضية محايدة    اهحالت  ذرة فيوتكون ال  .1وشحنة البروتون هي +    1-غير املشحونة. شحنة اإللكترون هي  

متساوي من البروتونات واإللكترونات.  يمكن أن يتغير عدد النيوترونات    عدد)غير مشحونة( ألنها تتكون من  

، مم في نواة عنصر ما  ينتج عنه أكثر من ناملوجودة  املثال  ف  ،ظير واحدا  ثالثة  له  الهيدروجين على سبيل 

 نظائر:  

 1 بروتون    +   0 النيوترونات مكونات النواة : ،   Hهيدروجين  -

   1بروتون   + 1النيوترون مكونات النواة : ،   Tالتريتيوم  -

  1 بروتون  + 2 النيوتروناتمكونات النواة :،  Dالديوتيريوم  -

ليس لها    االخرى    ( بينما نظائر العناصرTو    H  ،Dللهيدروجين لها رمز كيميائي خاص بها ) النظائر الثالثة  

ولكن النظائر  من  العديد  لديها  العناصر  من  العديد  خاصة.  كيميائية  تكون   رموز    ال   إذ  .تقرةس م  نسبيا 
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اإلشعاعي  isotopeالنظير  يخضع   للتحلل  اناملستقر  حين  في  تتعرض    ،  املستقر سوف  غير  النظير  نواة 

العناصر األخرى. في املثال التالي ،    الى    أو حتى  أخرى   نظائر  املشع مما يعني أن النواة ستتحول إلىالل  لالنح

 سننظر أكثر في النظائر لعنصر اليورانيوم.  

   أ: -1مثال 

 نظيران من اليورانيوم  

هو نظير اليورانيوم     235ستقرة هو اليورانيوم. اليورانيوم  منظائر غير    لهمثال كالسيكي لعنصر  

النواة  تالذي   و    92من  فيه  تكون  )  143بروتون  يعنى  (.  نيوكليون   235=    143+    92نيوترون 

 238اليورانيوم  كما ان  كليونات كل من البروتونات والنيوترونات حيث يتم وضعهما في النواة.  يو النب

ت لليورانيوم  آخر  نظير  النواة  تهو  و    92من  فيه  كون  اإلجمالي   146بروتون  )العدد  نيوترون 

 نظائر اليورانيوم على النحو التالي: يمكن كتابة (. 238=   146+ 92للنيوكليونات = 

-  𝑈92
 نيوترون(  143=  92-235وبالتالي ) 235بروتون ، وعدد النيوكلوينات الكلي هو  92،  235

- 𝑈92
 نيوترون(  146=  92-238وبالتالي ) 238بروتون ، وعدد النيوكلوينات الكلي هو  92،  238

" لليورانيوم متبوًعا بعدد  Uيتبين أن النظيرين ليس لهما رموز كيميائية خاصة. كالهما يستخدم "

 على التوالي.   238و   235كليونات التي في هذه الحالة هي يو إجمالي كمية الن

مم( سيتم    100)قطره    ة برتقالبتشكل النواة جزًءا صغيًرا جًدا من إجمالي حجم الذرة. إذا تمت مقارنة الذرة  

 مم فقط.   0.001وضع النواة في الوسط بقطر 

٪    0.05كلغ( في حين أن الوزن إللكترون هو فقط    x101.67-27)  هوزن البروتون والنيوترون هو تقريبا نفس 

  تصبح فان الذرة    في حال وهبت الذرة االلكترون او استقبلت الكترونكجم(.    9.11x10-31من هذا الوزن )

 ايون
ً
واحد أو أكثر من اإللكترونات بشكل  باعطاء  يون هو إما موجب أو سالب الشحنة. إذا سمحت ذرة  ال أو   ا

أو   الكترون واحدكاتيون  . إذا تلقت ذرة  ما يسمى   نا حنة موجبة وبعد ذلك يكون لديعام سوف تصبح الش

 أكثر سوف تكون الشحنة الكلية سالبة وسيكون لديك بعد ذلك ما يسمى بأنيون.  

إعطاء   يتم  استالمها   عندما  أو  حاالت    اإللكترونات  في  أكثر  ننظر  سوف  الذرة.  أكسدة  حالة  تغيير  يتم 

 األكسدة في املثال التالي.
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   ب: -1مثال 

 حاالت األكسدة لأليونات املفردة واأليونات املركبة 

ــــــيوم والكلور ،   ــــــيوم  تمنحعنـدمـا يتفـاعـل املغنيســـــــ لتـالي يتم الكلور وبـالـذرة  اإللكترونـات  ذرة املغنيســـــــ

 تغيير حاالت األكسدة:  

 

  ة اضافخالل يون. وعادة ما يتم تسمية الكاتيونات من ال أن حالة األكسدة تساوي شحنة أب ويتبين

= أيون املغنيسيوم( في   Mg+)باللغة العربية )وبعده في اللغة االنكليزية(    اسم العنصر    قبل"أيون"  

املقطعحين   اضافة  هيئة"  id-"  يتم  على  يكون  الذي  كلوريد(.  Cl  -)الكلور    انيون   للعنصر  اما = 

املركبة   لأليونات  )بالنسبة  املشترك  األكسدة  عدد  هو  الكلييكون  األكسدة  امل (  حالة  ستخدم. 

ركب. الذرات غير املشحونة  املمجموع حاالت األكسدة لأليونات املختلفة في ايون    املشتركة هذه هي

األكسدة   عدد  الى  لديها  و مساوي  األمونيوم  أيون  لأليونات  الالصفر.  أمثلة  كالهما  هيدروكسيد 

 املركبة:  

 

 (.  O -2" )2-كسيد دائًما "و + ( وحالة األكسدة لأل   H" )1تكون حالة األكسدة للهيدريد دائًما "+

األ  أكسدة  حالة  املثال  سبيل  على  استثناءات.  هناك  الهيدروجين  و لكن  بيروكسيد  في  كسجين 

(2O2H" )-1( وفي هيدريد الليثيوم "LiH تكون )" 1-حالة أكسدة الهيدروجين هي  ." 

 

 حركة اإللكترون واإلشعاع الكهرومغناطيس ي  1.1.2

اإلشعاع   امتصاص  أو  باالنبعاث  وثيًقا  ا 
ً
ارتباط الذرية  للنواة  بالنسبة  اإللكترون  موقع  وصف  يرتبط 

اإلشعاع   طريق  عن  نقلها  يمكن  الطاقة  املوضوع.  هذا  في  أكثر  سنبحث  لذلك  الكهرومغناطيس ي. 
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متر )أمواج    410( إلى  غاما  متر )اإلشعاع   10-12الطول املوجي من    الكهرومغناطيس ي كموجات. يمكن أن يتراوح

أيًضاAMالراديو   هو  املرئي  الضوء  أطوال    (.  ذو  كهرومغناطيس ي  من  مإشعاع  تتراوح  متر    4x  10-7وجية 

  جدا   حمر(. وبالتالي الضوء املرئي ال يشمل سوى جزء صغيرال ضوء أالمتر )   107x-7بنفسجي( إلى  الضوء  ال)

 من الطيف الكهرومغناطيس ي. 

مع كل األطوال  متواجد  الضوء بأطوال موجية مختلفة لها ألوان مختلفة. يتكون الضوء األبيض من ضوء  

 لطيف املرئي. يتم إعطاء العالقة بين الطول املوجي والتردد باملعادلة التالية: لاملوجية 

 

تشير إلى تردد الضوء. عندما يمر الضوء    fتشير إلى الطول املوجي للضوء و    λثابتة بينما    cسرعة الضوء  

كلما  ف  الحيود يعتمد على الطول املوجي  اقيمة هذ  انأو قطرة املطر ينحرف.    املوشور عبر  على سبيل املثال  

.  أكبر   يكون  الحيودفان أصغر طول املوجة ، اما في حال كون الكلما كان الحيود أقل  كان طول املوجة أكبر

املثال(  أو من خالل قطرة    املوشور من خالل   عندما يتم إرسال الضوء األبيض )من الشمس على سبيل 

إلى طيف مستمر يحتوي على كل   ينتقل  فإنه  املرئيةاملطر  إلى األرجواني )جميع    مدى االلوان  من األحمر 

 .  1 - 1في الشكل  املوضحةألوان قوس قزح( 

 

 املستمر.: الطيف 1 - 1الشكل 

 حيود ضوء الشمس إلى طيف لون مستمر. 

 عندما يتم حرق عينات من العناصر ، ينبعث الضوء ، ولكن هذا الضوء )على عكس الطيف املستمر( 

 . 2 - 1الشكل  املثال في هذا  وتم توضيح. املوشور عندما يمر عبر خطي ينحرف إلى طيف يسمى 
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 . يطيف الخط ال: 2 - 1الشكل 

 .يالضوء املنبعث من حرق عينة من عنصر ما إلى طيف خطينبعث 
 

تقابل الخطوط  التي  ينبعث الضوء الذي له أطوال موجية معينة    فانه عند حرق عينة العنصر وبالتالي ،

. كيف يمكن أن يكون ذلك عندما ينتشر الضوء من الشمس إلى  لذلك العنصرالخطي  الفردية في الطيف  

الطيف املستمر؟ حاول العديد من العلماء خالل السنوات اإلجابة على هذا السؤال. الجواب الشامل هو  

 عن    ةحاول بمأن لها عالقة مع مواقع اإللكترونات بالنسبة للنواة الذرية. سنقوم  
ً
إعطاء إجابة أكثر تفصيال

 .ريات ونماذج مختلفة ذات صلة بهذا األمر طريق شرح نظ 

 ر الذري  نموذج بو  1.1.3

الهيدروجين   ان   في  ، حاول العالم الدنماركي الشهير نيلز بور شرح السبب  الخطي  الهيدروجين  بناًء على طيف 

بأطوال موجية معينة عندما يتم حرقه. حسب نظريته ال تستطيع اإللكترونات املحيطة    ضوء   فقط  يبعث

 .  كل مدار يتوافق مع مستوى طاقي معينة سوى التحرك حول النواة في مدارات دائرية معينة. بالنوا

األولي   الكم  مع عدد  تخصيصها  ويتم  أدنى مستوى طاقة  لديه  النواة  إلى  األقرب  و .  n    =1املدار  يتم  كما 

 يةحالة األرضالوهلم جرا. عندما يكون الهيدروجين في    n    =2األساس ي  تخصيص املدار التالي مع عدد الكم  

. سيتم شرح لذرة الهيدروجين حاالت مختلفة 3 - 1الشكل  ويبين(.  n  =1 املدار )يقع اإللكترون في الداخل 

 .  موجة كهرومغناطيسيةاآلن الفوتون هو مجرد  ،الى  في املوضوع القادممصطلح "الفوتون" 
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 ر الذري للهيدروجين. نموذج بو : 3 - 1الشكل 

امتصاص   (II)الحالة االرضية املستقرة.   (I)رسم ذرة الهيدروجين وفًقا للنموذج الذري لـ نيلز بور. 

 انبعاث فوتون. (IV)الحالة املثارة.   (III) فوتون.االلكترون لل
 

   . اثارة  اآلن في حالة    يه الهيدروجينمدار آخر. ذرة  الى    "القفز"  هيتم تزويد اإللكترون بالطاقة بحيث يمكن 

تم تحرير  . ييةاألرض  الحالة    املدار الداخلي. وبالتالي الذرة مرة أخرى في  الىاإللكترون مرة أخرى    "يقفز"بعدها  

كفوتون  الزائدة  مع  و   الطاقة  الفوتون  طاقة  الطاقةتتوافق  الداخلية    فرق  املدارات  هذه    مدارينبين  في 

 الحالة. 

( ، يكون اإللكترون قادًرا على "القفز"    لو
ً
املدار   خارج  الى  تم تزويد الذرة بالطاقة )عن طريق االحتراق مثال

(n >1 ثم يقال أن الذرة في حالة .)املدار الداخلي ) "القفز" مرة أخرى إلى املثار من  . يمكن لإللكترون  اثارةn  

  ذوكهرومغناطيس ي  شكل إشعاع    علىلفرق الطاقة بين املدارين سوف تنبعث  (. الطاقة الزائدة املقابلة  1=  

عندما يتم حرق    محددة  الضوء بأطوال موجية معينة  سبب انبعاث طول موجي معين. هذا هو الجواب على  

الخطوط    لبور . يمكن أن يفسر النموذج الذري  3  -   1وضحة بالشكل  امل الهيدروجين. الحاالت املختلفة هي  

ن  النموذج ليشمل الذرات مع أكثر من إلكتروعميم  ال يمكن ت في طيف خط الهيدروجين ، ولكن    املوجودة

مواقع  وصف  بخاطئ بشكل أساس ي. وهذا يعني أن النماذج األخرى املتعلقة  واحد. وبالتالي يعتبر النموذج  

. سوف ننظر أكثر  يةطياف الخط ال لنواة ضرورية إذا كان من الضروري شرح وفهم أل  بالنسبة  ات اإللكترون
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لينا أن  ، ولكن أوال عاملداري  التكوين     1.1.7وظائف املوجة واملدارات و    1.1.6في هذه النماذج في األقسام  

 ننظر أكثر في الفوتونات. 

 

 الفوتونات   1.1.4

لإلشعاع    مستمرةوجات  م على انهاوصف حركة اإللكترون واإلشعاع الكهرومغناطيس ي  تم    1.1.2  فقرة في ال

العالقةالتي  و   الكهرومغناطيس ي لها وصف  الرأي    الرابطة  تم  املوجة والتردد. مع هذا    بخصوصبين طول 

عن    تنتقلقادرة على أن    املختلفة والعشوائيةم  احجأجزاء الطاقة ذات اال  فان  يس ي ،اإلشعاع الكهرومغناط 

الفيزيائي الكهرومغناطيس ي.  التفسير    طريق اإلشعاع  من خالل  من قبل  األملاني ماكس بالنك دحض هذا 

تنتقل اال عن  القيام بتجارب مختلفة. لقد أوضح أن الطاقة تقاس بالكميات مما يعني أن الطاقة ال يمكن  

بصورة   نظرية بالنك  ر ي طو بتألبرت أينشتاين قام محددة من الطاقة تسمى الكم . ذات كميات طريق اجزاء 

اإل   اكثر عمقا أن جميع  )كمات(وذكر  الكهرومغناطيس ي هو كمي  اعتبار اإلشعاع  شعاع  يمكن  يعني  . هذا 

 صغيرة جًدا تسمى الفوتونات .  الجسيمات" الالكهرومغناطيس ي تياًرا من "

 هي سرعة الضوء.    cو    Planckبالنك  ثابًتا لـ    hحيث يكون  التالية  طة املعادلة  يتم إعطاء طاقة الفوتون بواس

 

ُيرى أنه كلما كان طول املوجة أصغر ، كانت طاقة الفوتون أكبر. الفوتون ليس جسيًما باملعنى التقليدي  

والطاقة. هذان  إفتراض وجود صلة بين الكتلة  تضمنت  ألنه ال يوجد لديه كتلة . ثورة أينشتاين في الفيزياء  

على أساس عرض اإلشعاع الكهرومغناطيس ي كتيار  و تماما .    نان كانا يعتبران في السابق مستقال املصطلح

هذه الطاقة هي في الواقع شكل من أشكال الكتلة وأن كل كتلة تظهر  ان  من الفوتونات ، صرح آينشتاين  

 من خصائص الجسيمات  للغاية  . تظهر الكتل الصغيرة  موجية وجسيميةخصائص 
ً
)مثل الفوتونات( قليال

الكبيرة )مثل الكرة امللقاة( تظهر القليل   كتل. من ناحية أخرى ، فإن اللكن تهيمن عليها الخصائص املوجية،  

. تؤدي هذه االعتبارات إلى هذه املعادلة املشهورة  تهيمن عليها الخصائص الكتليةئص املوجة ولكن  من خصا

 جًدا: 
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  " الطاقة  إلى  ،  Eُيشار  الترايط"  الى  املعادلة.    ويشار  هذه  في  والكتلة  الطاقة  بين  آينشتاين  افترضه  الذي 

طاقة مع عدم وجود  نقل المستمرة قادرة على    على انها موجاتاالعتبار السابق لإلشعاع الكهرومغناطيس ي  

كر    حيث انرائعة ال تطبيقات ال  بامكانه تفسير العديد منصلة ملصطلح "الكتلة" ال يزال 
ُ
الفوتونات )كما ذ

)الكتلة(. في املثال    يةجسيمالالخصائص  إلى حد ما    وبصورة قليلةسابًقا( تظهر في الغالب خصائص موجية  

التي تم االشارة  التالي ، سنكتشف كيف يمكننا حساب طاقة الفوتون بواسطة استخدام بعض املعادالت  

 
ً
 .  اليها سابقا

 

   ج:  -1مثال 

 طاقة الفوتون  

يب بترددمصباح  في ، سنقوم بحساب    هرتز    14x106.7  إلى  عث الضوء األزرق  طاقة فوتون واحد 

الطول املوجي    لحساب  التاليةخدام املعادلة  الضوء األزرق. بما أن تردد الضوء معروف ، يمكن است

 للضوء األزرق:  

 

   التالية :هذا الطول املوجي للضوء األزرق في املعادلة  تعويضيتم 

 

ينبعث من مصباح. من   الذي  األزرق  الضوء  في  الفوتونات  بالفعل بحساب طاقة أحد  اآلن قمنا 

، كلما احتو   يتضح  الثانيةاملعادلة   أكثر    ى أنه كلما كان طول املوجة أصغر   وبالتاليالضوء طاقة 

 حمل املزيد من الطاقة.  تالفوتونات 

   تقييم استقرار نواة القصدير. لفي املثال التالي ، سنستخدم معادلة آينشتاين الشهيرة 

   د: -1مثال 

 الكتلة والطاقة )معادلة أينشتاين(  

الطاقة مواتية   أنها من حيث  يعني  الذرية  النواة  استقرار   ، الحرارية  الديناميكية  نظر  من وجهة 

)لوجود   أو  جزأين  إلى  االنقسام  من   
ً
بدال كاملة  كنواة  مثل      افتراضًيا( التفكير  النواة  موجودة 
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ُيحسب   للنواة  الحراري  الديناميكي  االستقرار  يكون  أن  يمكن  والبروتونات.  الفردية  النيوترونات 

 كالتغير في الطاقة الكامنة عند انضمام النيوترونات والبروتونات الفردية وتشكيل نواة. 

،   50. القصدير هو العنصر رقم tin-118ال على ذلك ، سوف نلقي نظرة على نظير القصدير كمث

نيوترون في النواة. من أجل حساب    68=    50  -  118بروتون و    50وبالتالي هذا يحتوي النظير على  

 تحديد التغير في الكتلة عند التالي يح
ً
دث رد  التغيير في الطاقة عندما "تتشكل" النواة ، علينا أوال

 فعل افتراض ي:  

 
الكتلة على الجانب األيسر. أوال    هيالكتلة على الجانب األيمن من هذا التفاعل ليست في الواقع  

 تغير في الكتلة:ال و   عادلة سنقوم انظر إلى امل

 الكتلة على الجانب األيسر من التفاعل:  

 
   التفاعل :الكتلة على الجانب األيمن من 

 
 (:  118 -)تشكيل القصدير  التفاعلالتغير في الكتلة عندما يحدث 

 
القصدير   نواة  التفاعل وتشكل  أنه عندما يحدث  ُيرى  يمكن    118-وهكذا  الكتلة. هذه  ، تختفي 

(( و يمكن حساب التغير في 3  -   1إدخال التغيير في الكتلة في معادلة آينشتاين الشهيرة )املعادلة )

 الطاقة الكامنة.  

 
 . ول التي يتم بعد ذلك تحريرهاج x101.6-10تم تحويل الكتلة إلى  يعتبر أنه

  (. هذه الكمية من الطاقة x101.6-13ميجا إلكترون فولت يناظر    1ميجا فولت )  980هذا يتوافق مع  

 عامة. النيوكليون: بصورة يمكن ترجمتها إلى كمية من الطاقة 
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لـ    
ً
مواتيا يكون  الحرارية  الديناميكا  نظر  وجهة  من  أنه  ُيرى   ، و    50وهكذا  نيوترون    68بروتون 

 .pr ألنه يمكن إطالق الطاقة. القيمة العددية للطاقة 118 -نواة القصديراالنضمام الى 

القصدير  يوكليون  الن نواة  لتكسير  الالزمة  الطاقة  الحرة.  الى    118- هي  والنيوترونات  البروتونات 

 .  MeV  8.3  هو    118-القصدير    نواة    فييوكليون  . النbinding energy prوبالتالي فإن الطاقة امللزمة  
 

  االضمحالل اإلشعاعي 1.1.5

عندما يتحلل نظير غير مستقر فهذا يعني أن النواة تتغير. عندما يحدث هذا هو ألنه أكثر مالءمة لتغيير  

 النواة ثم االنتقال من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل. 

 وهكذا يتم إطالق الطاقة عندما تتعرض النواة إلى التحلل اإلشعاعي وتنبعث الطاقة من اإلشعاع.  

 ينتج عن التحلل اإلشعاعي بشكل أساس ي أحد أنواع اإلشعاع الثالثة التالية:  

 بروتون(   2نيوترون +  2(. يتكون اإلشعاع من نوى الهيليوم )إشعاع ألفا )اإلشعاع  -

 (. يتكون اإلشعاع من اإللكترونات  إشعاع بيتا )إشعاع  -

 (. اإلشعاع هو اإلشعاع الكهرومغناطيس ي )الفوتونات( )اإلشعاع  كاما اإلشعاع -

 

تتوافق مع نواة الهيليوم.  فنيوترون وبروتونين    2عندما تتحلل النواة وتنبعث إشعاعات ألفا ، تفقد النواة  

تحول النواة إلى إلكترون وبروتون. سيتم    هفيو عندما تتحلل النواة وتنبعث إشعاعات بيتا ، يكون النيوترون  

 بعد ذلك إصدار اإللكترون كإشعاع بيتا.  

الفوتونات ( يتوافق مع    1.1.4  فقرة  اما هو اإلشعاع الكهرومغناطيس ي الذي )كما هو مذكور في الك إشعاع  

  اما. عندما تتحلل النواة غالبا ما يحدث في ما يسمى سلسلة ك الفوتونات. غالًبا ما يتبع إشعاع ألفا إشعاع  

االضمحالل . وهذا يعني أنه عندما تتحلل النواة تتحول إلى نواة نواة أخرى يمكن أن تتحلل بعد    االنحالل او  

نواة مستقرة . في املثال التالي ، سوف ننظر إلى التحلل تصل لتشكيل  ث حتى  ذلك إلى نواة ثالثة. هذا يحد 

 اإلشعاعي وانبعاث اإلشعاع.  
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   :E - 1مثال 

 اما  ك انبعاث أشعة ألفا و 

تحت انبعاث إشعاع ألفا. هذا االضمحالل يمكن أن يكون في بعض    U-238يتحلل نظير اليورانيوم  

 :  يلي  اما في شكل انبعاث اثنين من الفوتونات. يمكن رسم االضمحالل كما ك تليها أشعة  األحيان

 
على   يحتوي  اليورانيوم  نظير  أن  نرى   ، األيسر  الجانب  للرقم    92على  )املقابلة  النواة  في  بروتون 

اليورانيوم يحتوي على    92العنصر   نظير  أن  في املجموع    238لليورانيوم(. كما لوحظ  نوكليونات 

 بروتونات( ،  2نيوترون +  2نواة. عندما ينبعث جسيم ألفا )

نيوكليونا. عندما يتغير عدد    234بروتونات وما مجموعه    90توي إال على  فإن النواة املتبقية ال تح

إلى عنصر آخر وهو في هذه الحالة هو  حول  البروتونات في النواة فإنه يتوافق مع أن اليورانيوم قد ت

( العنصر  Thالثوريوم  رقم  لديه  ثوريوم  الدوري    90(.  الجدول  الدوري )سيتم وصف  الجدول  في 

 ل في وقت الحق (.  بمزيد من التفاصي

اما في بعض األحيان يمكن  ك ،    238-اما وفي حالة تحلل اليورانيوم  ك يمكن أن يتبع إشعاع ألفا إشعاع  

)أطوال   مختلفة  طاقة  مستويات  على  الفوتونات  هذه  تحتوي  )الفوتونات(.  الكميات  تنبعث  أن 

 وال شحنة .  حيث في الفوتونات ال يوجد لديها كتلة   00موجية( ويمكن كتابتها كـ 

 على انبعاث إشعاع ألفا و 
ً
. في املثال  234-في الثوريوم   238-اما من انحالل اليورانيوم ك لقد رأينا اآلن مثاال

 غير املستقر سيتم رسمها.   20كسجين و التالي ، انبعاث إشعاع بيتا من نظير األ 

 :  F -1مثال 

 انبعاث إشعاع بيتا  

ا  و هو نظير األ  18 -كسجينو كسجين معروف جيًدا والنظير املستقر من األ و األ 
ً
كسجين األكثر حدوث

غير مستقر ويتحلل تحت انبعاث    20  -كسجينو نيوترونات في النواة(. نظير األ   10بروتونات و    8)

 إشعاع بيتا الذي يمكن رسمه على النحو التالي:  

 
  اإللكترون هو. إلى بروتون وإلكترون 20-كسجين و يتم تحويل أحد النيوترونات املوجودة في نواة األ 

 20من    ، أصبحت النواة اآلن نواة فلورية بإجمالي"  اإلضافي"وبسبب البروتون    اكإشعاع بيت  املنبعث
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األ .  نيوكليونات نظير  يتحلل  الفلور    20-كسجين  و وهكذا  نظير  ليس .  20-إلى  اإللكترون    ألن 

 كتلة البروتونات والنيوترونات ، اإللكترون هو
ً
كما هو مكتوب    النيوكليون وألن كتلته صغيرة نسبيا

O0
1- 

"  تفاعل "مخطط  عميتوافق ويالحظ أن كال الجانبين . من اإللكترون" 1-"يتوافق مع شحنة  "1-" .

  1-=    8)إجمالي عدد الرسوم يتوافق    و(  20+    0=    20)، حيث أن العدد اإلجمالي للنكليونات يقابل  

 +9 .) 

ى نواة  االنحالل حتى تم التوصل إلوقد ذكر في وقت سابق أن التحلل اإلشعاعي غالًبا ما يحدث في سالسل  

 .في املثال التالي ، سيتم عرض سلسلة االضمحالل هذه. مستقرة

 : G-1مثال 

 سلسلة االضمحالل 

.  كما ذكرنا سابًقا ، يحدث التآكل اإلشعاعي في سالسل االنحالل حتى يتم الوصول إلى نظير مستقر

 :التحللكمثال لسلسلة  20 -كسجينو يمكن استخدام تحلل األ 

 
 ، يتحلل نظير األ 

ً
انبعاث  خالل غير املســـــــــتقر    20 -غير املســـــــــتقر إلى نظير الفلور   20 -كســـــــــجينو أوال

ــــــتقر    20-يتحلــل نظير الفلور  .  بيتــا  إشـــــــــــــعــاع ــــــتقر إلى نظير النيون املســـــــ انبعــاث  من خالل  غير املســـــــ

مســـــــتقر ، تنتةي ســـــــلســـــــلة   (neon-20) نظًرا ألن النظير األخير الذي تم الوصـــــــول إليه.  بيتا إشـــــــعاع

 .االنحالل في هذه املرحلة
 

كما    اما وليس فقط إشعاع بيتاك يمكن أن تحتوي سلسلة االنحالل أيًضا على مزيج من إشعاع ألفا وبيتا و 

 .في املثال أعاله

 

 وظائف املوجة واملدارات  1.1.6

ذرات مع    ر ال يمكن تطبيقه علىو النموذج الذري لنييلز بر ، رأينا أن  و النموذج الذري لب  1.1.3  فقرةفي ال

في  .  صرح نيلز بور   وهكذا ، ال تتحرك اإللكترونات حول النواة في مدارات دائرية.  أكثر من إلكترون واحد

ها معادلة ألبرت أينشتاين  تكتلة كما قدمال  الفوتونات رأينا كذلك أن هناك عالقة بين الطاقة و  1.1.4  فقرةال

ُيعتبر تياًرا من الجزيئات الصغيرة جًدا في   وهذا يعني أن اإلشعاع الكهرومغناطيس ي يمكن أن يكون . الشهيرة
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مع أخذ ذلك في االعتبار ، يمكن  .  خصائص املوجة  ويمكن أن تظهر الجزيئات املتحركة(  الفوتونات )الحركة  

 .  أمواج اعتبار اإللكترونات املتحركة إما جزيئات أو

وصف احتمال    (  ركموجة شرودن) الشتقاق نموذج رياض ي  ااستخدم العالم الشهير إروين شرودنجر هذا  

للهيدروجين كما  Schrödinger موجة معادلةتبدو . العثور على اإللكترون في موقع معين بالنسبة إلى النواة

 :يلي

 
ومع ذلك ليس لدينا ما يدعو  .  ألولىتبدو هذه املعادلة التفاضلية للطلب الثاني سيئة للغاية من النظرة ا

الدوال املوجية التي    حلول لهذه املعادلة هي ما يسمى.  الحاجة إلى حل هذه املعادلة ألنه قد تم بالفعل  للقلق

إلى إجمالي الطاقة للنظام .  ُيشار إليها بالرمز هي كتلة   mالطاقة الكامنة في حين أن    هو V ، و E يشار 

 .  احتمال العثور على اإللكترون في موقع معين بالنسبة للنواة يعطي (2>)  مربع الدالة املوجية. اإللكترون

املداري  .  هناك العديد من الحلول لهذه املعادلة التفاضلية للطلب الثاني وتحدد كل حل ما يسمى املدارية

العثور على إلكترون  حجم معين أو منطقة معينة بالنسبة للنواة    هو بالتالي التي يتم فيها إعطاء احتمال 

 :يتم تعيين كل مدار بأرقام الكم الثالثة التالية .(2>) بواسطة مربع الدالة املوجية معين

• (n)  3،    2،    1يمكن أن يكون لها القيم  .  رقم الكم األولي    ،  ...،  .  ش يء    عدد الكم األساس ي  يمثل

ا  نسبي ي االبعد  املدار اإللكترون  هو  واألطول  كبر  ال ، أ n أكبر.  املداري عن حجم ومستوى الطاقة في  

 .للنواة عن 

• (l)  إلى  0يمكن أن تحتوي على قيم من    .يالزخمكم  عدد n-1. عدد يحكي شيئا    الزخم الزخم الكم

 .عن شكل املدار

• (lm)  يمكن أن يكون القيم من  .  عدد الكم املغناطيس يl-    إلىl  .+  ش يء    املغناطيس ي يحكيعدد الكم

 .تجاه املدار في الفضاءاعن 

أعداد  جميعها  والتي  الثالثة  الكمومية  األرقام  هذه  من  فريدة  مجموعة  لديه  بالنواة  يحيط  مداري  كل 

يمكن  .  ن نفس املجموعة من هذه األرقام الكمومية الثالثةمختلفتلذلك ال يمكن أن يكون ملدارين  ،    صحيحة

 .مداريين مما يؤدي إلى إدخال رقم كميفي كل استضافة إلكترونين 

• (sm) ، أو½  يمكن أن يكون لها قيمة إما  .يالدورانعدد الكم+ ½  
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هذا يعني أن كل إلكترون في و   .½  أو½  وبالتالي يتم تعيين كل من اإللكترونين في املدار مع عدد الكم تدور إما  

  ناتخبر   )lm(   و lو n)( األرقام الكمومية   من    الثالثة األولى.  الذرة يتم تخصيصه بإجمالي أربعة أرقام كمومية

من    sm  الدوران  يتم إدخال عدد كم,    عن املدار الذي يوضع فيه اإللكترون ، في حين أن الرقم الكم األخير

 اعداد الكم. أجل إعطاء كل إلكترون

 كل الكترونين تستضاف في اوربيتال واحد تحتاج الى عدد كمي . 

باولي لالستثناء . اذا كان هناك الكترون  كل الكترون يمتلك مجموعة من اعداد  الكم التي تميزه تدعى قواعد  

واحد في اوربيتال يقال انه منفرد . العنصر الذي لديه الكترون واحد منفرد في اوربيتال واحد او اكثر يقال  

 ونات منفردة يدعى دايامغناطيس ي.  له بارامغناطيس ي . من الناحية االخرى العنصر بال الكتر 

 ي لها الكترونات منفردة في واحد او اكثر من االوربيتاالت . : الذرة الت الذرة البارامغناطيسية -

 : هي الذرة التي ال تمتلك الكترونات منفردة في االوربيتاالت.  الذرة الدايامغناطيسية -
 

 الترتيب االوربيتالي  1.1.7

يمكن ان يحدد    l, فأن عدد الكم العزم الزاوي  وظائف املوجة واالوربيتاالت    1.1.6كما تم ذكره في الفقرة  

فيحدد توجه االوربيتال النسبي الى النويات. كل اوربيتال    mlشكل االوربيتال بينما عدد الكم املغناطيس ي  

 هو مصمم مع حرف يعتمد على قيمة عدد الكم العزم الزاوي.   

 " )يجب أن يكون هناك بالتالي(  3يمكن أن يصل إلى قيم أكبر من "  lلرغم من أن رقم الزخم الزاوي  على ا

( هو فقط يوجد في تلك األنواع األربعة املدارات املذكورة  هي    fو  s    ،p    ،dأكثر من األنواع األربعة املدارية )  

             . dو   pو   sيتم عرض مخططات املدارات  4 - 1استضافت اإللكترونات. في الشكل  التي 

 
 : هندسة املدارات 4 - 1الشكل 

  -f-السبعة  مدارية. و املدارات  -dالثالثة وخمس مدارات  p  -، واملدارات s -رسم واحد من املدارات

 ترد "أسماء" مختلف املدارات أسفل كل مدار. ال تظهر.
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 مدارات مختلفة.  للفي املثال التالي ، سننظر في تسمية الحروف واألرقام الكمومية 

   :H - 1مثال 

أرقام الكم املحتملة املختلفة عندما    ذكراألرقام الكمية والتسميات للمدارات املختلفة سنقوم ب

عندما تكون  دارات مع رموز الحروف.  . نحن بصدد تعيين امل4هو قيمة    nيكون رقم الكم األساس ي  

n = 4    فإن عدد الزخم الزاوي رقم ،l    لكل منهما قيمة  3أو    2أو    1أو    0يمكنه افتراض قيم .l    عدد

 .  5-1. هذا هو رسم في الشكل  lإلى +  l -قيم من يمكنه الحصول على ال m lالكم املغناطيس ي رقم 

 

 : قائمة املدارات5 - 1الشكل 

 . n  =4الكم األساس ي  عدداملدارات الفردية ل

 مدارات"    4"  16، فإنه يعطي ما مجموعه    4وبالتالي ، فإنه عندما يكون الرقم الكم األولي له قيمة  

 املدارات.  -4Fوسبعة  4dاملدارات، وخمس مدارات -4Pاملدارية، وثالثة   4S والتي هي واحدة

شرودن معادلة  أسفرت   ، تستضيف  كوهكذا  التي  املدارات  حول  نظرية  عن  املوجية  هذا  ر  اإللكترونات. 

، والذي ينطبق أيًضا على الذرات التي تحتوي على   Niels Bohrيتناقض مع النموذج الذري لـ  النموذج هو ،

  ي طيف الخطال)عناصر أخرى غير الهيدروجين(. يتم شرح الخطوط املوجودة في   أكثر من إلكترون واحد  

بافتراض أن اإللكترون في حالة االستثارة ، يوجد واحد أو أكثر من اإللكترونات التي "قفزت" في املدار الذري  

إلى مدارات الطاقة املنخفضة  لتعود  أكبر . عندما "يقفز" هذا اإللكترون أو هذه مرة أخرى  طاقة  الخارجي مع  

، 

الطاقة    املوجي(على  تنبعث  )الطول  طاقة  الفوتونات.  اختالف    شكل  مع  يتوافق  ثم  الفوتونات  هذه  من 

، وبالتالي الضوء فقط مع بعض األطوال املوجية يمكن أن ينبعث  ساهمين باالنتقال  الطاقة بين املدارين امل 
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عندما  يتم حرق عينات عنصر املثال. هذا هو إلى حد كبير نفس املبدأ كما أوضح نيلز بور ، الفرق هو أن  

 من مدارات دائرية.   اإللكترونات " اآلن " يتم
ً
 استضافتها في مدارات بدال

من املهم التأكيد على أن املدارات هي مناطق / مجلدات فيها اإللكترونات مع احتمال معين يمكن ايجاده.  

وتستمد املدارات من النماذج الرياضية ويتم تطوير مفهوم املدارات في لكي تكون قادًرا على شرح خصائص  

ياف الخط. وبالتالي نحن نتحدث حول الوصف النظري والرياض ي الحتماالت العثور  معينة للعنصر مثل أط 

  2لقد تبين أن الوصف مفيد لشرح بعض الخصائص. في الفصل   على اإللكترونات في مناطق معينة وهذا

روابط   وتكوين  مًعا  املختلفة  الذرات  توحيد  كيفية  وصف  في  للغاية  مفيدة  املدارية  النظرية  أن  سنرى 

 تكوين الجزيئات.  ئية يؤدي إلى كيميا

 

 بناء الجدول الدوري  1.2

نواة الذرة واإللكترونات واملدارات رأينا أن الذرة في حالتها األرضية تتكون من كمية متساوية    1.1في القسم  

النواة بشكل   املدارات. هذه املدارات لديها    ضمنمن اإللكترونات والبروتونات وأن اإللكترونات تقع حول 

التي تحدد أين ستقوم   في هذلفردية  اإللكترونات افة  اباستض مستويات مختلفة من الطاقة    ه . سنبحث 

 التكوين الفعلي. هذا في كيفية ترتيب العناصر للجدول الدوري وملاذا الجدول الدوري له  فقرةال

   Aufbauمبدأ  1.2.1

يتوافق مع عدد البروتونات    الذي    وفًقا للعدد الذري املتزايد. الرقم الذري   توضع العناصر في الجدول الدوري 

اإللكترونات   عدد  مع  أيًضا  تتوافق  والتي  النواة  الصفوف  التي  في  تسمى  األرضية.  حالتها  في  النواة  تحيط 

تبط الفترة الثانية  ، بينما تر   n    =1األفقية في الجدول الدوري بالنقاط. الفترة األولى مرتبطة بعدد الكم األولي  

 .  6 -1وهلم جرا والتي في الشكل  n  =2بالرقم األساس ي ورسم عدد الكم 
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 : الجدول الدوري6-1الشكل 

 أشارت الخطوط املنقطة إلى إدخال الالنثانيدات واألكتينيدات. 

(. الغازات  Rnو    He   ،Ne   ،Ar   ،Kr   ،Xeالغازات النبيلة ) من عناصر    مع واحد  سلسلة  يتم االنتهاء من كل  

اإللكترونات.    2  خارجية او الغالف الخارجي تنتةي بعدد متساوي بتتميز حقيقة أن كل املدارات ال النبيلة  

أو  للغاية  متفاعلة  وغير  خاص  بشكل  مستقرة  النبيلة  الغازات  يجعل  إلى  ليست  هذا  لالنضمام  مستعدة 

فيه العناصر    aufbauلدوري وفقا ملبدأ ما يسمى  عناصر. يتم بناء الجدول االمن  مركبات كيميائية مع غيرها  

"التالي"     املدار    يتم وضعها بشكل دوري عن طريق "ملء" واإللكترون اإلضافي في  111إلى الرقم    1من الرقم  

خالل ملء    سلسلة  مع أدنى مستوى طاقة ممكن. وهكذا ينتقل املرء من اليسار إلى اليمين في كل  املتاح  

  لتكوين ما يسمى    في الجدول الدوري. وبالتالي يتم ترتيب العناصر وفقا  عنصر ي كل  إلكترون واحد إضافي ف

 الذي هو مفهوم سنبحث أكثر في القسم التالي.   ياإللكترون الترتيب 

 اإللكتروني  رتيب الت 1.2.2

املتاح مع أدنى  لالنتقال من عنصر إلى آخر في الجدول الدوري ، يتم "ملء" إلكترون واحد في املدار التالي  

على   قادر  مدار  كل  ذلك  نعرف  نحن  النواة(.  في  حاضرا  سيكون  واحد  )والبروتون  ممكن  طاقة  مستوى 

.    ufbauواحدة ، تبدأ فترة جديدة وفقا ملبدأ  دورة  ندما يتم ملء جميع املدار من  استضافة إلكترونين. ع

لكترونات التكافؤ أو اإللكترونات الرابطة  املحددة إ  رون "متصل" أو إلكترونات لتلك الدورة  تسمى آخر إلكت

تستطيع أن ترى في أي املدارات اإللكترونات الخارجية  يتم استضافة عنصر معين. على    7  -  1. في الشكل  

 لديك الترتيب التالي من املدارات:   4  رابعة  الدورة سبيل املثال لل
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تتجمع عندما  تستخدم  التي  الرابطة  أو  التكافؤ  إلكترونات  كيميائية    هي  روابط  وتشكل  معا  الذرات 

 . 2تم وصف ذلك بالتفصيل في الفصل والجزيئات. سي

 

 : املدارات املرتبطة بالجدول الدوري 7 - 1الشكل 

 واملجموعات املختلفة.  دورات املدارات الخارجية املختلفة لل

تمتلئ املدارات مع  .  سلسلة من اليسار إلى اليمين في كل  aufbauملبدأ    تمتلئ املدارات باإللكترونات وفًقا

 ستوى الطاقة في الصف التالي:  ملحسب الزيادة   ادخالها لطاقة أوال. املدارات يمكن ل دنى مستوى ال أ

 

لجميع العناصــر.  ي  اإللكترونالترتيب الطاقة أوال. األمثلة التالية رســم  من  دنى مســتوى  ال تمتلئ املدارات مع أ

 واضح.   وبناء الجدول الدوري   aufbauلطريقة سيكون مبدأ  بهذه ا

 :   I –  1مثال 

   1 االولى   دورةلملء اإللكترونات في ا

ن واحدا فقط يظهر املدارية  وهو ما يعني أ  1  االولى  في الدورة    1يساوي    n   الكم الرئيس ي رقمعدد  

 (.   7 -1املداري والشكل  رتيب  الت 1.1.7 فقرة )انظر ال  sوهي مدارية  دورة  هذه ال في

وفًقا ملبدأ استبعاد باولي ، يمكن استضافة إلكترونين فقط في مدار مداري واحد ، مما يعني ذلك  

هو الهيدروجين ويتم    1. العنصر رقم  1  االولى دورة  يمكن أن العنصرين فقط يكون حاضرا في ال
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صف  و ألن هذا املدار لديه أدنى مستوى للطاقة وفًقا لل  1s وضع اإللكترون الخاص به في املدار  

   .(5 -1الوارد في )

لعناصر   الترتيب اإللكتروني . يتم كتابة 1sوتوضع إلكترونان في املدار   2الهليوم هو العنصر رقم 

 على النحو التالي:  1  االولىدورة ال

 

H ,اإللكترون التي يتم استضافتها في  1و  والهايدروجين -orbital -11s.    

Heاإللكترونات التي يتم استضافتها في من   2 فيه , والهيليوم-orbital -1s . 
  

   :J -1مثال 

ال املدارية. ثم تبدأ    1Sعندما يتم تعبئة    1دورة  انتهت البعد  و   الثانية    دورة  تعبئة اإللكترونات في 

لشكل  ا(  و 5  -1صف الوارد في )و عندما تكون هناك إلكترونات أكثر وأضاف. وفًقا لل  الثانيةدورة  ال

 اإللكترون تبدو كما يلي:   الترتيب.  2باملدار  الثانيةدورة ، يتم ملء تبدأ اإللكترونات في ال  7 -1

 
 . 2s -orbitalفي  1 اإللكترون و  orbital- 1s      اإللكترونات في من 2ديه لوالليثيوم 

 .  2s -orbitalفي من اإللكترونات   2و  orbital- 1sاإللكترونات في  من  2ديه لوالبريليوم 

الثانية  دورة املدار( ولكن هذه ليست نهاية ال-2s 2و  -11sيحتوي البريليوم على مداريين مملوءين )

هو أن    2p. ملء اإللكترونات في املدارات الثالثة  دورة  قبل انتهاء ال  2pيتم ملء ثالث مدارات  , اذ  

 تبدأ: 

12p22s21s  B, 

في    2ديه  لوالبورون   ثالثة  1و    2s-orbitalاإللكترونات    1s -orbital  ،2اإللكترونات   في واحد من 

 املدرات.   - pاوربياالت 

22p22s2, 1sC 
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توزع بصورة  اإللكترونات     2و    2s -orbital   إلكترون   1s-orbital  ،2اإللكترونات في    2والكربون لديها  

 املدرات.   - p2غير زوجية في اثنين من  منفردة 

في املدارات االقل طاقة  هوند ، فمن األفضل من حيث الطاقة أن تظل اإللكترونات  قاعدة  ل   ووفًقا

 . ماذا يعني ذالك؟  

( ، مما يعني أن لديهم جميًعا مستويات متساوية من  2pعلى سبيل املثال ، تتحلل املدارات الثالثة )

 الطاقة.  

( الثالثة  املدارات  من  أي  في  يهم  ال  أخرى؛  إلكترون  (  2pبعبارة  آخر  وضع  الكترون  يتم  املسمى 

هو األكثر مالءمة لإللكترون  وضعت في  تعني أنه من حيث الطاقة    Hund  هوند  التكافؤ . قاعدة

P2  -  الذرة  الاملدار تكون  سوف  الطريقة  )بهذه  مقيد  غير  يزال  ال  اإللكترون  حيث  فارغة 

paramagnetic  2كل  تمتلئ  وظائف املوجة واملدارات. عندما    1.1.6  فقرة  وفقا ملا هو مذكور في الp-  

   :التالي  ياإللكترون  الترتيب  النيتروجين معلديك عنصر منفردة اصبح املدارات مع اإللكترونات 

 32p22s2, 1sN 

غير فردي واحد إلكترون ب هوند ، تمتلئ كل واحدة من املدارات الثالثة املدارية قاعدة  وفًقا ل

 زوجي.  

. بهذه  p2كسجين ، يتم ملء إلكترون إضافي في أحد املدارات  و للوصول إلى العنصر التالي وهو األ 

اليسار. تم رسم ملء اإللكترونات    زدوجة علىالطريقة ال يوجد سوى اثنين من اإللكترونات غير امل

 أدناه:  دورة الثانية في بقية ال

42p22s2O, 1s 

   بصفات بارامغناطيسية .املدرات. - 2pفي اثنين من  unaired غير مزدوجة  اإللكترونات 2،  

52p22s2F, 1s 

 .  بصفات بارامغناطيسية  دارات ,امل – 2pفي واحدة من  زدوج إلكترون غير م  1، 

62p22s2Ne, 1s 

 .  Diamagneticبصفات دايامغناطيسية . دورة وتنتةي ال دورة ، تمتلئ جميع املدارات من ال

سمى إلكترونات التكافؤ  ي سمى )كما ذكر سابًقا(  ي   دورة  إلكترون في الاخر    آخر إلكترون متصل أو 

أو اإللكترونات الرابطة. إذا تم استخدام الفلور كمثال ، فإن إلكترونات التكافؤ هما اإللكترونان  
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املدار املدارات    2sفي  في  الخمسة  املدار  2p2واإللكترونات  في  الداخليان  اإللكترونان   .1s    ليسا

 إلكترونات التكافؤ.  

 وتسمى اإللكترونات األساسية بدال من ذلك. 

  

   :K -1مثال 

   دورة الثالثة تعبئة اإللكترونات في ال

 : 3sباملدار  دورة الثالثة مع النيون الغاز النبيل. بعد النيون تبدأ ال دورة الثانية  انتهت ال

13s62p22s2Na, 1s 

 .  10األساسية ات اإللكترونو  3s -orbitalفي واحد  ، إلكترون تكافؤ   

ات  لغاز لاإللكتروني  رتيب  يتوافق تكوين اإللكترون الخاص باإللكترونات األساسية العشرة مع الت 

رتيب  األساس ي يتوافق مع الت  ي اإللكترونالترتيب  السابقة )في حالة الصوديوم فإن    النبيلة في الدورة  

 لنيون(.  ي لاإللكترون

إللكترونات  ي اإللكترونرتيب ، فقط تتم كتابة الت اتالكامل لإللكترون رتيب لتخفيف عمل كتابة الت

الت بينما  ا التكافؤ  للغازات  االساس ي    إللكترونرتيب  الكيميائي  بالرمز  اإللكترونات  استبدال  يتم 

بين   السابقة املوضوعة  بالتالي  النبيلة  يمكن  أكثر بساطة    ياإللكترونالترتيب  قوسين.  للصوديوم 

 كما يلي:  

1Na, [Ne]3s 

تكافؤ   إلكترون  الترتيب  3s-orbitalفي  واحد  ،  لاإللكترون .  مع    10  ي  تتوافق  أساسية  إلكترونات 

 اإللكتروني للنيون الغاز النبيل. رتيب الت

 الثانية :  دورة كما في ال دورة الثالثة يستمر ملء إلكترونات التكافؤ في ال

2Mg, [Ne]3s 

 . s 3-orbitalإلكترونات في    2، 

13p2Al, [Ne]3s 

 .   3p -orbitalsاإللكترونات املفردة في اثنين من  1و  3s -orbital( اإللكترونات في  2)

23p2Si, [Ne]3s 



 

28 
 

 .   3p -orbitalsاإللكترونات املفردة في اثنين من  2و  3s -orbital( اإللكترونات في  2)

33p2P, [Ne]3s 

 .   3p-orbitalsمن   ثالث اإللكترونات املفردة في  3و  3s -orbital( اإللكترونات في  2)

43p2, [Ne]3sS 

 .   3p-orbitalsاإللكترونات املفردة  في  4و  3s-orbital( اإللكترونات في  2) 

53p2, [Ne]3sCl 

 .   3p-orbitalsاإللكترونات املفردة في   5و  3s -orbital( اإللكترونات في  2)

63p2, [Ne]3sAr 

 .   3p-orbitalsاإللكترونات املفردة في  6و  3s -orbital( اإللكترونات في  2)

 الثالثة.   3 الدورة   ووصلنا إلى نهاية دورة ، تمتلئ جميع املدارات من ال

 

 :  L -1مثال 

   4 دورة اإللكترونات في فترة ال ملء 

الثالثة.    3الدورة  يأخذ مكان تقريبا كما هو الحال في    4ال    الدورة  ملء إلكترونات التكافؤ خالل  

 -4pالخمسة  قبل ملء الثالثة  -d، يتم بعد ذلك ملء املدارات s4االستثناء هو أنه بعد ملء املدار 

. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه بين مستويات  7  -  1( في والشكل  5  -1صف الوارد في )و املدارات وفًقا لل

املدارات   في  املدارات    4sالطاقة  يكون    p4و  في  م،  الطاقة  املدارات  -dستوى  ملء  أثناء  مدارات. 

أن هناك مدارات    d-الخمسة   يعني طاملا  اتباع قاعدة هوند مرة أخرى وهو ما  يتم   ،d-    ، فارغة 

وجة.  د غير مز توزع بصورة مفردة  اإللكترون "التالي" في مدارات فارغة وبالتالي ال تزال    فسيتم وضع

 هنا:   4 الدورة وفيما يلي بعض األمثلة على التوزيع اإللكتروني لعناصر من 

23d2Ti, [Ar]4s 

 . d -orbitalsاإللكترونات في  2و  s4 -orbital( اإللكترونات في 2) 

103d2Zn, [Ar]4s 

 .  3d -orbitalsخمسة االوربيتاالت ال، وتمتلئ كل 

14p103d2Ga, [Ar]4s 

 .  p4 -orbitalsالثة اورييتاالت الث ، وقد بدأ ملء 
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=[Kr]64p103d2Kr, [Ar]4s 

 ، تمتلئ جميع املدارات من الدورة  وتنتةي الدورة .  

ينحرف عن    ياإللكترون رتيب  هناك بعض االستثناءات لبعض العناصر حيث الت  4    الرابعة  الدورةفي  

 املبدأ التقليدي املتمثل في "ملء". هذه االستثناءات هي:  

53d1Cr, [Ar]4s 

اوربيتال يستضيف  الخمسة كل    d  5 - orbitalفي حين أن كل     4s  - orbital، إلكترون واحد فقط في   

 مستقر معين للمدارات   رتيب  يعطي ت رتيب هذا الت   .واحد منفرد إلكترون

 103d2Cu, [Ar]4s 

يستضيف   كل اوربيتال  d 5-orbitalerفي حين أن كل   4s -orbital، فقط إلكترون واحد في 

 إلكترونين. 

 للمدارات.  d-هذا التكوين يعطي تكوين مستقر معين 

 

   :M -1مثال 

. األول  4  دورة اليحدث تماما كما لل  5  دورة  ملء اإللكترونات خالل    5  الدورة     ملء اإللكترونات في

الثالثة     5p. وأخيًرا ، تمتلئ املدارات  املتبقية    شغل ثم تمتلئ املدارات الخمسة األربعة ي   املداري   5sهو  

لل الواردو وفًقا  الدورة ال  7  -1و الشكل    (  5  -1في )  صف  وهناك أيضا بعض االنحرافات    5  . وفي 

أو ممتلئة بالكامل  ممتلئة  إما نصف    4dل  ملبادئ امللء الطبيعية التي تكون فيها املدارات الخمسة  

 :  4 الدورة النحرافات في ال . هذه االنحرافات هي تشبه إلى اs5باإللكترونات قبل أن يمأل املدار 

54d1Mo, [Kr}5s 

يساضيف  كل واحد  الخمسة    d4  -orbitalsفي حين أن كل     5s  -orbitalفي    فقط   ، إلكترون واحد

 .   dاإللكترون مستقر معين للمدارات ترتيب غير زوجي. وهذا يعطي منفرد إلكترون 

104d1Pd, [Kr}5s 

إلكترونين. هذه يعطي    4d  خمسة، بينما تستضيف كل املدارات ال  s5، ال توجد إلكترونات في املدار  

 dالوربيتاالت  اإللكترون مستقر معين ترتيب 

104d1Ag, [Kr}5s 
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  من ضيف اثنيناالوربيتاالت تست  d -orbitalsفي حين أن كل  s5 -orbital،  فقط إلكترون واحد في 

 . d  -orbitalsهذا يعطي شكل إلكترونى مستقر خاص اإللكترونات. و 

 

 :  N - 1مثال 

   7و  6ة ال دور  ملء اإللكترونات في

على التوالي( الذي   orbtials- 5Fاملدارات و -4Fاملدارات )-f من  يتم عرض سبعة 7و  6ال  دورة الفي 

 ، ثم تمتلئ   6sتمتلئ املدارات  دورة  . وهذا يعني أنه في ال  7-1(  والشكل  5  -1سمه أيًضا في )تم ر 
ً
أوال

الثالثة.    p6عن طريق ملء املدارات    تباعا   5d. بعد ذلك تمتلئ املدارات الخمسة  4fاملدارات السبعة  

. بعد ذلك تمتلئ f5املدارية من قبل ملء سبعة مدارات    S7  لتشغل  جاءت ألول مرة   7  دورة  في ال

 بعد(.  خليقها  ثم ال توجد عناصر أخرى )أو على األقل لم يتم العثور عليها أو ت     6dاملدارات الخمسة  

( ، Uعناصر . اليوروبيوم )  7و    6  ية لعناصر الدورة  اإللكترون  رتيبات  وفيما يلي بعض األمثلة على ت

 تستخدم كأمثلة:   einsteinium (Es)( و  Pb( ، الرصاص ) Auالذهب )

74f2Eu, [Xe]6s 

من اإللكترونات   2. الى جانب ذلك الزينون  يتوافق مع الغاز النبيل اإللكتروني األساس يرتيب ، الت

-  f4السبعة  االوربيتاالت في كل من   unaired منفردة    إلكترونات 7و  6s -orbitalموجودة في 

orbitals . 

105d144f1Au, [Xe]6s 

. الى جانب ذلك إلكترون واحد هو في الزينون   النبيلاإللكتروني األساس ي يتوافق مع الغاز  رتيب  ، الت

s6  -orbital  ،14    في في    10  و  f-orbitalsاإللكترونات  التd5 -orbitalsاإللكترونات  انه     رتيب . 

املداري تمتلئ    -  s6إلكترون واحد فقط في  ب اإللكتروني للذهب ينحرف عن مبدأ "الحشو" العادي  

 .  d  -orbitalsمستقر  رتيب  هذا يعطي خاص الت  5و    4  الدورة ال  . ولكن كما هو موضح في  5dاملدارات  

26p105d144f2Pb, [Xe]6s 

 -s6زينون الغاز النبيل. باإلضافة إلى أن إلكترونين في اليتوافق مع   اإللكتروني األساس ي ، الترتيب 

 املداري.   - 6pاإللكترونات في  2و  d 5إلكترونات في مداري  10مداري ،   -f 4إلكترون في 14املداري ، 

115f2Es, [Rn]7s 
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اإللكترونات    2اإللكتروني األساس ي يتوافق مع غاز الرادون النبيل. الى جانب ذلك هناك   رتيب  ، الت

 .  5f-orbitalsاإللكترونات في  11و  7S -orbitalفي 

الالنثانويدية ألن العنصر األول قبل    4f  الترتيب   اإللكترونات التكافؤية ذاتتسمى العناصر ذات  

f4  -orbitals  ( هو الالنثانمLa  وتسمى العناصر ذات اإللكترونات التكافلية املدارية .)f  5    أكتينيدات

 (. ACهو األكتينيوم ) 5f-orbitalsالعنصر األول قبل  الن 

 

 تصنيف العناصر   1.2.3

 :الىيمكن تصنيف العناصر في الجدول الدوري في أي منهما 

 الفلزات   -

 والالفلزات   -

 واشباه الفلزات   -

توضع    -وفي املنتصف  على اليمين في الجدول الدوري.  الالفلزات  على اليسار بينما توضع  فلزات  توضع ال اذ  

 . 8-1كما هو موضح في الشكل فلزات والالفلزات  في شكل إسفين بين ال شباه الفلزات ا

اشباه  فلزات أو ال فلزات . األسماء الشائعة للبعض يتم إعطاء   يمكن تصنيف العناصر على أنها فلزات أو

 العمودية كذلك.  املجموعات

أحد أهم االختالفات بين الفلزات والالفلزات هو أن الفلزات لها نسبة عالية جًدا بالتوصيل الكهربائي في 

 جاهات.  جميع االت

رافيت يوصل الكهرباء فقط في بعدين داخل هيكل الطبقات وبالتالي  كالكربون على سبيل املثال في شكل ال

ا كبيًرا في االرتباط بالتفاعالت الكيميائية وتشكيل  
ً
يتميز بأنه ال يوجد كفلز . و تتصرف الفلزات  أيًضا اختالف

 الروابط الكيميائية. 
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 في الجدول الدوري : تصنيف العناصر 8-1الشكل 

 

ال يتفاعل  الالفلزعندما  مع  ال  فلز  فإن  لفلز  ،  اإللكترونات  بتسليم   
ً
عادة يقوم  الالفلز  سوف  فلز  يجعل 

. يتم وضع  ةإلى أنيون وبالتالي ستكون الرابطة الكيميائية أيوني  فلزاتيون. وبالتالي يتم تحويل أي من ااال كاتك

كل من خصائص    تمثل اشباه الفلزات  .    ات الالفلز و   اتفلز بين ال  في املنتصف    باعتباره إسفيناشباه الفلزات  

 .  الالفلزات وخصائص   فلزات ال

  املرفق" في   االخيرة مع اإللكترون "  . العناصراو زمر    تسمى الصفوف الرأسية في الجدول الدوري مجموعات

d-االنتقالية في حين أن الالنثانيدات واألكتينيدات لها اإللكترون "األخير  فلزات  ال   عناصر    املدارية تسمى

على التوالي. عادة ما تسمى املجموعات األخرى املجموعات الرئيسية . بعض    f5و     4fاملدارات  في    املتصل" بها  

ألقرب تتميز  في "الوسط" )افلزية. التحوالت ال8.  1هذه املجموعات لها أسماء شائعة والتي تظهر في الشكل  

(( عموًما بالقدرة على الظهور في جميع حاالت األكسدة  Re) Rheniumو    Technetium (Tc)( و  Mnنيز )غاملن

اثنتان   تقريًبا ، في حين أن عناصر املجموعة الرئيسية بشكل عام تكون فقط قادرة على الظهور في واحدة أو

 مثال:    رية. هذا مثال على ذلك في ما يليإلى جانب حالة األكسدة الصفاملختلفة ألكسدة لحاالت ا

 : O - 1مثال  

 وعناصر املجموعة الرئيسية(    ينتقالالفلز اال حالة األكسدة )
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بـــــالقـــــدرة على الظهور في العـــــديـــــد من فلزات  ال التي تتميز    االنتقـــــاليـــــة هي من بين الجوانـــــب األخرى 

: عنصــــر فلزي   ,  Os  األوزميوم  االنتقالي كمثال: فلزيوم الزميمكن اســــتخدام األو و حاالت األكســــدة.  

0+,2+,3+,4+,6+,8  . 

ـــر   وهكذا ُيرى أن األوســــــــــيميوم يمكنه بلوأ ســــــــــت حاالت أكســــــــــدة مختلفة. من ناحية أخرى عناصـــــــ

ــــــت قـادرة على   ــــــيـة عمومـا ليســـــــ تحقق العـديـد من حـاالت األكســـــــــــــدة املختلفـة. أن  املجموعـة الرئيســـــــ

حاالت األكســــدة املختلفة )إلى جانب  من  حقق اثنين فقط يعلى ســــبيل املثال   Sn, يمكن القصــــدير  

 4,+2,+0الصفر(:  

االنتقالية يمكن أن تحقق العديد من حاالت األكســـــدة املختلفة التي فلزات  االتجاه العام هو أن ال

هي متناقضــــــة مع عناصــــــراملجموعة الرئيســــــية التي بشــــــكل عام فقط يمكن أن تحقق بعض حاالت  

 األكسدة املختلفة. 

 الدورية  صفات ال 1.2.4

ال  وجودة املللعناصر  مختلفة    هناك خصائص في  دورات  في  كما وان  الدوري    الجدول )الصفوف األفقية( 

)الصفوف    خصائص  هناك املجموعات  في  القسم  الزمر  (  العموديةمختلفة  هذا  في  الدوري.  الجدول  في 

 :  اآلتيةالدورية   الخصائصسوف ننظر أكثر في 

 نصف القطر الذري   -

 طاقة التأين   -

 األلفة االلكترونية  -

كما وسيتم مناقشة بعض االستثناءات والحاالت الشاذة في العامة في هذا القسم  االتجاهاتسيتم وصف 

وللتعمق اكثر في االستثناءات والحاالت الشاذة في الجدول الدوري يمكن االستعانة بكتب  . الجدول الدوري 

 
ً
 .  ومؤلفات اكثر تفصيال

اليمين   إلى  اليسار  الذرة عند االنتقال من  يتم  عندما  انه  . هذا بسبب  الدورة  خالل  يتناقص نصف قطر 

  بروتون ن الليثيوم إلى البريليوم( يضاف  واحد إلى اليمين )على سبيل املثال عند االنتقال م موضع    االنتقال

في  سيتم استضافة هذا اإللكترون اإلضافي و يتم إضافة "إلكترون واحد". و إلى النواة الذرية. كما واحد آخر 

بل على   حجم.الإلى زيادة  هذه الزيادة في عدد االلكترونات ولن تؤدي  دورةواحدة من املدارات املوجودة في ال
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". هذا  1من إجمالي الشحنة املوجبة للنواة بمقدار "+سيزيد  البروتون في النواة  باضافة    فانه  العكس تماما

إلى النوا   تعمل على سحبوجبة سوف  امل ة  شحن اليعني أن زيادة   الحجم  وبالتالي فان  ة  اإللكترونات أقرب 

 الكلي ونصف القطر الذري سوف يقل.  

القاملألسفل    نتحرك عندما  اما   نصف  سيزداد   ، الدوري  الجدول  في  عمودي(  )صف  الذري  جموعة  طر 

تحتوي على مزيد من اإللكترونات ومجموعة من املدارات  ات كلما انتقلنا الى االسفل  بالطبع نظًرا ألن الذر 

الكم    عددألسفل ، سيزداد  ل موضع واحد    االنتقال عند  ف(.  f-orbitalsو   -  dوفي النهاية    p  -orbitalsو    -  sأكثر )  

، وهذا بدروه يعمل أكبر  ستكون  و هذا يعني أن املدارات الخاصة بهذا العدد الكمي    1بمقدار    nاألساس ي  

بعيًدا عن النواة. سوف ننظر أكثر في نصف    توضعإلكترونات التكافؤ    الن   الذري   نصف القطر  على زيادة

 الذري في املثال التالي:  القطر

   :P - 1مثال 

 نصف القطر الذري  

وكما  قطر الذري. نصف المن اليمين إلى اليسار ، سينخفض الواحدة الدورة خالل  ننتقلعندما 

 .  9 -1الثالثة في الشكل  تخطيطي للدورة  الرسم في ال

 

 الثالثةدورة : نصف القطر الذري النسبي لعناصر ال9 - 1الشكل 

 الثالثة من الجدول الدوري. دورة  نصف القطر الذري النسبي للعناصر في ال

 ننتقلعندما  اما  ن نصــف القطر الذري للصــوديوم هو ضــعف حجم الكلور تقريًبا.  فإ ومما يالحظ

  الواحدة جموعة  املألســــــــــفل 
ً
 10 -1في الشــــــــــكل    وكمانصــــــــــف القطر الذري    يزدادألســــــــــفل(  ل)رأســــــــــيا

 .  االولىللعناصر في املجموعة الرئيسية  
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 1s: نصف القطر الذري النسبي لعناصر املجموعة 10 -1الشكل 

 .ولى اال  1نصف القطر الذري النسبي للعناصر في املجموعة الرئيسية 

الشكل   اال   10  - 1في  الرئيسية  املجموعة  في  للعناصر  النسبي  الذري  قطر  نصف  أن    ولى يتضح 

لكل املجاميع  وهذا هو الحال بالنسبة    املجموعةيزداد كلما انتقلنا الى اسفل  (    الفلزات القلوية )

 .  االخرى 

أننا نتحدث عن طاقة التأين  فهذا يعني  طاقة التأين. عندما نتحدث عن طاقة التأين  خاصية    سنتناول اآلن  

هي كمية الطاقة الالزمة إلزالة إلكترون واحد بعيدا عن الذرة. عندما تتم إزالة  االولى    . وطاقة التأيناالولى

 يمكن استخدام القصدير والبورون كأمثلة:  و (. كاتيون الشحنة ) موجب اإلكترون واحد تصبح الذرة أيون

 

 من ذرات القصدير والبورون على التوالي.  واحد  كيلو جول مطلوبة لتأين مول   800.6و    708.2وبالتالي ، فإن  

ويعود السبب  الدوري تزداد طاقة التأين.  في الجدول    الواحدة  الدورةنتقل من اليسار إلى اليمين في  ن  وكلما

إلى اليمين كلما زاد عدد البروتونات في النواة وكلما زاد عدد البروتونات ستقوم    باالتجاه  ننتقلأنه كلما  الى  

إلزالة   الطاقة  من  مزيد  إلى  حاجة  هناك  وبالتالي  النواة.  باتجاه  اإللكترونات  بسحب  ذلك  بعد  الشحنة 

 .  بصورة اكبر اإللكترونات موجبة الشحنةشحنة النواة تسحب   وعندهااإللكترون 

  وذلك طاقة التأين    تتناقص  من االعلى الى االسفل  الدوري الجدول  في    ننتقل في املجموعة الواحدة  ما عنداما  

. وهكذا فإن اإللكترونات  االكترونات التكافؤ ابعد عن النواةكلما كان  انتقلنا الى اسفل املجموعةألنه كلما 

النواة  تكون  عندما   عن  فإن    ازالتها  ةلو سه تزداد  بعيدة   ، ذلك  على  عالوة  التأين.  طاقة  تقل  وبالتالي 

 لإللكترونات الخارجية.  Sheddingالحجب  قرب إلى النواة تشكل نوًعا من  األاإللكترونات 
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  وتتأين   سهلة االزالةوبالتالي فةي    النواة    الى  القدر املناسبب  ال تنجذبوبالتالي فإن اإللكترونات الخارجية  

 في املثال التالي:  قي نظرة أكثر على طاقات التأينطاقة أقل. سنلب

   :Q-1مثال 

 طاقة التأين  

تظهر طاقات    11  -  1. في الشكل  الدورة  تزداد طاقة التأين عندما تنتقل من اليسار إلى اليمين في  

ال التأين  دورة  التأين لعناصر  الواحدة  االنتقال فيعند  تنقص  الثانية كمثال. طاقة  في   املجموعة 

الدوري   الشكل  لالجدول  في  أيًضا  هذا  يظهر  الرئيسية    11  -  1ألسفل.  املجموعة    االولى عناصر 

 )الفلزات القلوية(.  

 

 : طاقة التأين 11 - 1الشكل 

املجموعة    وعناصر(  Neو    Fو    Oو    Nو    Cو    Bو    Beو    Liالثانية )  املجموعة  لعناصرطاقة التأين  

 (.  Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) االولى الرئيسية

الشكل  عند   هناك استثناءان واضحان إلى  البورون  11.  1النظر  إلى  البريليوم  تنتقل من  . عندما 

أسهل    2p  -لبورون في أحد املداراتلإلكترون التكافؤ  ازالة  تنخفض فعال. وذلك ألن  التاين  طاقة  

  2sاملدار  في    ان الزوج االلكتروني.  S2-إزالة واحد من إلكترونات التكافؤ من البريليوم في املدارمن  

.  تكون كبيرة نسبياستقر بشكل خاص وبالتالي طاقة التأين  م   يإلكترونيشكل تكوين  البريليوم  في  
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والتي   2p  -وجة في كل من املداراتد غير مز منفردة  يحتوي على ثالثة إلكترونات    النيتروجينكما ان  

 مستقر بشكل خاص.    يإلكترونرتيب اإللكتروني ( يعطي ت رتيب الت 1.2.2وصوفة في القسم م)كما 

كمية   من  النواة  ثنائية  اإللكترونات  هذه  أحد  إلزالة  الطاقة  من  مزيد  إلى  حاجة  هناك   ، وبالتالي 

إلكتروناتاملالطاقة   من  واحد  إلزالة  األ باملقترنة     2pطلوبة  التأين  ذرة  طاقة  لذلك  وكسجين. 

 كسجين أقل من النيتروجين.  و أل ل

املتزايد   االتجاه  أن  نجد   ، عام  التأينبشكل  بكثير  دورات  لل  لطاقة  امليل  من  أكبر  عند  انخفاض 

 سفل املجموعات عموديا.  أل االنتقال 

تعريف   الطاقة عند    االلفة االكترونيةيتم  تغيير  أنه  بعنصر.    ارتباطعلى  ومثال على ذلك هو  اإللكترون 

 :  عنصر الفلور 

 

ب   قيمة  نظًرا ألن   1كيلو جول عندما يتم توصيل    328تحرير  يتم    فانه   سالب ،الااللفة االلكترونية تكون 

بـ    ناجم عن  مول    1مول من اإللكترونات 
ً
العالية  وسالبية  لكهر ا من ذرات الفلور. هذا العدد الكبير نسبيا

رة لتقبل الكترون اخر  اي الفة الذ عن ميل الذرة إلى قبول إلكترون إضافي ناتخبر  وهذه القيمةجًدا للفلور. 

يرتبط  وهذا   الشكل  وسالبية  الكهر بخاصية  بالتالي  في  النسبية    وسالبية  الكهر   رسم  ،  12  -  1للعناصر. 

 للعناصر في الجدول الدوري . 

 

 وسالبية: الكهر 12 - 1الشكل 
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مع  مستوى  تقريبا  توافق  الكرات والتي تحجم  ب   للعناصر في الجدول الدوري تم تمثيل قيم الكهروسالبية  

  وسالبية كهر   أقل   يمتلكالفرنسيوم  كما ان  ( و 4.0)  وسالبية  أكبر كهر   Fluor  الفلور   يمتلك .  وسالبيةالكهر 

في  وسالبية  فكلما كانت الكهر   (.  0.7) العددية  قيمة  ال  وبالتاليإلكترون إضافي    تقبلأكبر كلما رغبت الذرة 

يعني أنه من موجبة وهذا  وسالبية  اإلشارة إلى أن جميع العناصر لها كهر . تجدر  لأللفة الكترونية تكون عاليا

اإللكترون من حيث الطاقة. لكن هنا يجب اإلشارة    تقبلحيث املبدأ يمكن لجميع العناصر االستفادة من  

في  منخفضة  إلى أنه يجب توفير هذا اإللكترون اإلضافي من ذرة أخرى وأن هذه الذرة يجب أن تكون كذلك  

الكلية.  وسالبية  ر الكه الطاقة  خفض  أجل  التالي  ومن  املثال  الكهر   سنلقيفي  على  أكثر  وسالبية  نظرة 

 واالرتباطات اإللكترونية.  

   ص: -1مثال 

   وسالبية كهر 

حيث    هما من كال من  كما ان إيجابية  وسالبية  (. كالهما له كهر I( وذرة اليود )Rbلديك ذرة الروبيديوم ) 

إض  كتساب  ال  يسعىاملبدأ   اآلن  افي.  إلكترون  كاتيون تالذرات س  من هذهأي  السؤال  وأيها    .صبح 

 ؟ الكترون اكبرأي من الذرات لديها و  إذا كانت تتفاعل مع بعضها البعض؟صبح أنيون تسوف 

. وبالتالي اليود هو أكثر من املرجح أن  2.5وسالبية  ، واليود له كهر   0.8  سالبيةالروبيديوم له كهرو 

إلكتروًنا من الروبيديوم. وهكذا سيضطر الروبيديوم إلى تسليم إلكترون إلى اليود خالل   ستقبلت

 تفاعل كيميائي.  

 
ليود ل  لأللفة االلكترونيةأكبر من الروبيديوم ، فإن القيمة العددية  وسالبية  نظًرا ألن اليود له كهر 

األنيون   ذرة اليودتصــبح اعل الكيميائي  ي أنه أثناء التفهذا الســبب فولأكبر من الروبيديوم. ســتكون  

 يصبح الروبيديوم الكاتيون )الروبيديوم أيون(.  )يوديد( و 
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  األول الفصل  خالصة 1.3

تم النظر  و   كما .  للكيمياء  الجوانب املتعددة العلميةلمصطلحات األساسية و ل  التطرق في هذا الفصل ، تم  

باالضافة  )البروتونات والنيوترونات( و اإللكترونات املحيطة.  ومكوناتها  النواة  ك واحدة ومكوناتها  الفي الذرة  

باستخدام نظريات ونماذج    اتم تقديمهوالتي    التحدي في وصف حركة اإللكترونات بالنسبة للنواة الذريةالى  

 ي طيف الخطللشرح الخطوط املختلفة في أ  املحاولةوالنماذج تهدف جميعها إلى    هذه النظريات  ،مختلفة

املختلفة في    ،للعناصر  من  كما  املستمد  الذري  نيلز   قدمه ما  النموذج  الدنماركي  ذلك    العالم  وبعد  بور 

إلى  والتي  الكم    ا اعتبارات ميكانيكي الحركة أو كموجات  اإللكترونات إما كجسيمات في    وصف حركةأدت 

أنها مناطق حول النواة  على    هاتصور   التي يمكن  وصف ظهرت املدارات الذريةالمن ذلك  ، و   كهرومغناطيسية

املدارات.  إل كبر  الأ االحتمالية  ذات   في  تستضيفها  التي  اإللكترونات  على  العثور  املدارات    اعتبرت مكانية 

انطالق مبدأ    هفإن  كنقطة  يسمى  ما  طاقة  وتتضمن  aufbauورد  مستوى  أدنى  ذات  املدارات   "ملء" 

 وهذا يؤدي  ب
ً
اإللكترون لترتبط العناصر    رتيبات  وبالتالي ت   الدوري إلى بناء الجدول  بالنهاية  اإللكترونات أوال

ا وثيًقا ببناء الجدول الدوري. تصنيف العناصر كما يتم تقديم  
ً
الفلزات والالفلزات واشباه الفلزات  ارتباط

، طاقة  مع إعطاء أمثلة على صفات   دورية مختلفة املتعلقة بمصطلح مختلف مثل نصف القطر الذري 

 .  او ما يسمى االلفة االلكترونية  والتقارب اإللكترونيروسالبية ن ، الكهر التأي

 الكيميائية التي تتكون من أكثر من ذرة واحدة. املركباتسوف ننتقل من الذرة املفردة إلى   في الفصل التالي

 الروابط الكيميائية والجزيئات.   وسنتطرق الى كما
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 الثانيالفصل 

 " املركبات الكيميائية"

 . املركبات الكيميائية  2

ــر ) ــ ــــل االول كيف يتم ترتيب العناصـــــــ   للمدارات فًقا  انه و في الجدول الدوري و فردة(  املذرات  الرأينا في الفصـــــــ

نســتخدم  ســ . في هذا الفصــل وصــف املدارات  باالضــافة الى،     يتم اســتضــافة إلكترونات التكافؤ الخاصــة بها

حول املدارات الذرية لإلجابة على السؤال التالي:    باالضافة الى وسائل اخرى معرفتنا    

هيليوم تفضــــل أن الذرتين من  ان  في حين   ،على ســــبيل املثال   2Hملاذا ذرتي الهيدروجين تتحد وتشــــكل جزيء

 ؟   2Heتبقى منفصلتين عن تكوين جزيء

ا في هندســـــة الجزيئات املختلفة باســـــتخدام النظرية املدارية. بهذه الطريقة نســـــتطيع من بين  ســـــننظر أيضـــــً

 عوامل أخرى ان نجد اإلجابة على السؤال التالي: 

ـــتقيم )جزيء خطي(   2CO  ملاذا  الذرات في جزيء ـــعت في خط مســـــــ ـــع ذرات جزيء وضـــــــ   بينما عندما يتم وضـــــــ

O2H   شكل يكون( في شكل زاويةV  ؟) 

في الفلزات يتم ترتيــب الــذرات في هيــاكــل    ،عنــدمــا ننظر إلى جزيئــات مختلفــة ، ســـــــــــــننتقــل إلى مجــال الفلزات

ــــــحا بعد ذلك ملاذا الفلزات لديها  و بلورية   ــــــيكون واضـــــــ من خالل النظر في هذه التراكيب البلورية املختلفة ســـــــ

مثل هذا التوصـــيل الكهربائي العالي في جميع االتجاهات. ســـوف ننظر أيضـــا في التراكيب  الصـــلبة للمركبات  

 األيونية مثل امللح املشترك والتي لها أوجه تشابه كبيرة مع الهياكل الفلزية .

 

 االواصر وقوتها  2.1

مًعا في الجزيئات )القوى الجزيئية( ، أنواع مختلفة من الروابط التي تجمع الذرات    تناول  ســـيتمفي البداية ، 

بين   تتداخلالشــبكة البلورية الفلزية  والشــبكات األيونية. بعد ذلك ســوف نلقي نظرة على أنواع القوى التي 

 الجزيئات )القوى بين الجزيئات(.  

 أنواع االواصر   2.1.1

 وبالتالي تربط الذرات مًعا.  تتكون الروابط الكيميائية بحيث  أن اإللكترونات من ذرات مختلفة تتفاعل  
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 هناك ثالثة أنواع من الروابط الكيميائية التي سنتعامل معها في هذا الكتاب.  

 تساهمية  الروابط ال -

 األيونية   الروابط -

 عدنية  املروابط ال -

ــــــــاهم   ــــــــة كال الـــذرتين. كـــل ذرة تســـــــ ــــــــاهميـــة تتكون بحيـــث ان الزوج االلكتروني يكون من حصـــــــ الرابطـــة التســـــــ

ــــــاهميـة  من  بـإلكترون واحـد  ــــــر لـدينـا رابطـة تســـــــ الزوج اإللكتروني. عنـدمـا نتعـامـل مع ذرتين من نفس العنصـــــــ

الصـــفات   1.2.4)انظر القســـم    كهربائيةســـالبية  الذرة األكثر فان     متشـــابهتين  ذرتان ليســـتاال  تنقية. إذا كان

. وبالتالي  electronegativityالزوج اإللكترون أكثر من أن الذرة أالقل ســــالبية كهربائية  ســــتجذب  الدورية  ( 

ــــــــالبيــة    يــةالكثــافــة اإللكترون املوجودة حول    االلكترونيــةكثــافــة  المن    االعلىأكثر حول الــذرة ذات الكهروســـــــ

ـــــــالبيــة األالــذرة ذات الكهر  بمثــابــة رابطــة   الرابطــة التســــــــــــــاهميــةه يمكن اعتبــار  فــأنــ   ، وفي هــذه الحــالــة  قــلوســـــــ

عندما يكون الفرق بالســـالبية الكهربائية بين الذرتين يصـــل إلى مســـتوى معين ، ســـيكون  و تســـاهمية قطبية . 

ــــر تقريًبا موجود  يزوج اإللكترونال ــــالبية    على وجه الحصـــــــ  والتي  electronegativeحول الذرة األكثر كهروســـــــ

ــــــوف تكون أنيون.   ــــــــالبيــة  امــا  ســـــــ ــت   electronegativeالــذرة أالقــل كهروســـــــ كون ـكـاتيون ألنــه قــد "فقــد"  فســـــــــــ

ا. هـذا النوع من   ــــــمى الرابطـة األيونيـة ويمكن اعتبـارهـا    الروابطإلكترون الترابط بـالكـامـل تقريبـً على انهـا  يســـــــ

. االنتقال من الرابطة  ياإللكترون زوجالبدال من تقاســم   اإللكتروســتاتيكية بين الكاتيون واألنيون   تتداخالت

التســــاهمية النقية ألى الرابطة التســــاهمية القطبية  وهكذا تكون الرابطة األيونية بطالقة وهي موضــــحة في 

 . 1 - 2الشكل  

ــــــبكــة ثالثيــة األبعــ   فلــدينــا ــــــع ذرات الفلز في شـــــــ اد. في مثــل هــذه الشـــــــــــــبكــة "تتــدفق"  روابط فلزيــة عنــدمــا توضـــــــ

لتيار الكهربائي  لؤدي إلى ارتفاع كبير في التوصــــــــيل ميع االتجاهات في الشــــــــبكة مما يإلكترونات الرابطة في ج

 عن القوى الجزيئية . 
ً
ــيتم وصـــــف أنواع االواصـــــر املختلفة  و في جميع االتجاهات. نحن نتحدث اآلن قليال ســـ

ــــــننظر إلى القوى بين الجزيئــات    ســـــــ
ً
ـــــــام التــاليــة ولكن أوال بين الجزيئــات وليس داخــل   تتواجــدالتي  و في األقســـــــ

 الجزيئات.

 



 

43 
 

 
 : من الرابطة التساهمية إلى الروابط األيونية1 - 2الشكل 

بــيـن   الــفــرق  عــلــى  ويــعــتــمـــــــد  بــطــالقـــــــة  األيــونــيـــــــة  الــروابــط  إلــى  ــاهــمــيـــــــة  ــ ــــــــ الــتســـــــ الــروابــط   مــن  االنــتــقـــــــال 

ـــالبية  للذرات.   ـــراألالكهروســـــــ ـــومة لالواصـــــــ ـــفل األمثلة املرســـــــ ـــالبية الكهربائية   قواس أســـــــ   تمثل الســـــــ

 .للذرات

 

 البينيةالقوى الجزيئية   2.1.2

ــــــطلحين قوى  الجزيئـات    بينو قوة    Intramolecularئـات  داخـل الجزي  ومن املهم جـدا عـدم الخلط بين املصـــــــ

Intermolecular. 

ــــــكـــل الروابط بين الـــذرات.   القوى امـــا  القوى داخـــل الجزيئـــات هي قوى تعمـــل داخـــل الجزيئـــات وبـــالتـــالي تشـــــــ

إن طــاقــات الروابط   .(بين الجزيئــات  )اي   من نــاحيــة أخرى هي قوى تعمــل خــارج الجزيئــاتالبينيــة  الجزيئيــة  

يمكن التمييز بين و الكيميــائيــة )القوى الــداخليــة ( أكبر بكثير من الطــاقــات املتعلقــة بــالقوى بين الجزيئــات.  

 مختلفة من القوى بين الجزيئات:   ثالثة أنواع

 ثنائي القطب   -ثنائي القطب    ى القو  -

 الروابط الهايدروجينية -

 قوى لندن  -

ما أو أكثر ، تمســــك الجزيئات ببعضــــها. إذا كانت القوى بين الجزيئات غير ، إلى حد  البينية  القوى الجزيئية 

ــــــتكون جميع املكونـــات الجزيئيـــة غـــازات.  فموجودة ،   ــــــيكون  في جزيء يتكون من ذرتين مختلفتين  فســـــــ فســـــــ

  رأينا  كما   حول الذرة أالعلى معدل كهروســـــالبية   متواجدا معظم الوقتلالصـــــرة    يزوج اإللكترونال
ً
في ســـــابقا

ـــــاهمية أو األيونية القطبية  روابطأنواع ال 2.1.1 الفقرة     لها التي  الجزيئات  كما ان . وبالتالي لدينا رابطة تســـــــ
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تعمل بين   Dipole-Dipoleيؤدي إلى وجود قوى ثنائية القطب ثنائية القطب  ســـــــ   Dipoleعزم ثنائي القطب 

  ما سيتم تناوله في املثال التالي :هذا  و ات.  الجزيئ

  أ: - 2مثال  

 قوى ثنائي القطب ثنائي القطب بين جزيئات حامض الهيدروكلوريك  

تكون قوى ثنـــائي القطـــب ثنـــائي القطـــب تعمـــل بين جزيئـــات كلوريــد    ســـــــــــــنالحظ،    2  -  2في الشـــــــــــــكـــل  

 الهيدروجين في الحالة الغازية . 

 
 : قوات ثنائي القطب ثنائي القطب بين جزيئات حامض الهيدروكلوريك2 - 2الشكل 

معظم الوقت أقرب إلى ذرة الكلور بسبب  في الوسط  للرابطة الكيميائيةزوج اإللكترونات   سيقض ي

. وبالتالي فإن ذرة الكلور في الجزيء تشــــــــــكل قطًبا ســــــــــالًبا وذرة الهيدروجين تشــــــــــكل  االعلىســــــــــالبيته  

ــــــم   خطوط   على هيئـةثنـائي القطـب ثنـائي القطـب بين الجزيئـات    تـداخالتالقطـب املوجـب. يتم رســـــــ

 .رمادية
 

  الحدى الجزيئات الطرف الســــــــــــالب    وذلك النيئات  القطب بين الجز   ثنائي القطب ثنائيتعمل قوى  

سـوف يجذب النهاية املوجبة لجزيء آخر. يمكن أن تضـم قوى ثنائي القطب ثنائي القطب ما يصـل 

ــاهمية. وبالتالي فإن قوى ثنائي القطب ثنائي القطب  الرابطة  ال٪ من القوى بين الذرات في 1إلى  تســـــــ

 هي أضعف جدا مقارنة بالقوى التساهمية داخل الجزيئات.  
 

هي أقوى    يــــةروابط الهيــــدروجينالاص من قوة ثنــــائي القطــــب. في الواقع  هي نوع خــــ   يــــةروابط الهيــــدروجينال

٪ تقريًبا من القوى التي 20. يمكن أن تشتمل رابطة الهيدروجين على ما يصل إلى  يةالجزيئ  انواع التداخالت

 توجد بين ذرتين في رابطة تساهمية. يمكن أن توجد روابط الهيدروجين في السياقات التالية:  

   مجاور في جزيء    Nى ذرة  إل Hمن ذرة  

   مجاور في جزيء   Oإلى ذرة   Hمن ذرة  
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   مجاور في جزيء    Fإلى ذرة   Hمن ذرة  

ــــــكــل ذرة الهيــدروجين في رابطــة الهيــدروجين القطــب املوجــب بينمــا جزيء   يشـــــــــــــكــل القطــب    Fأو    Oأو    Nتشـــــــ

 السالب.  

 . يةروابط الهيدروجينال  يتناول  املثال التالي

  ب -2مثال  

 بين جزيئات املاء    يةالهيدروجينروابط  ال

 :3 –  2الشكل  كما موضح فيدوًرا كبيًرا في املاء.    يةروابط الهيدروجينالتلعب 

 
 بين جزيئات املاء  يةهيدروجين: روابط  3 - 2الشكل 

ــــــجين في جزيء املجـــــاور   الهيـــــدروجين وذرات األوكســـــــ ــــــم الروابط الهيـــــدروجينيـــــة بين ذرات  يتم رســـــــ

 خطوط رمادية.   بواسطة

ــبيـــا    يـــةروابط الهيـــدروجينالإن   ــكـــل لمـــاء.  لفي املـــاء هي التي تعطي نقطـــة الغليـــان الكبيرة نســـــــــــ وتشـــــــــــ

 طاقة الرابطة التساهمية.  كمية  ٪ من   20  نسبة تقارب  يةروابط الهيدروجينال
 

ــاهم في   يةروابط الهيدروجينال ــا أهمية بيولوجية كبيرة ألنها من بين عوامل أخرى تســــــ  الحفاظ علىلها أيضــــــ

 التركيب الحلزوني لجزيئات الحامض النووي.  

باسم العالم األملاني املولد فريتز لندن. قوى لندن هي نوع من القوى موجود بين فقد سميت  قوى لندن    اما

ثنائية القطب   قطب ثنائي القطب تعمل فقط بين الجزيئاتجميع أنواع الجزيئات. في حين أن قوى ثنائي ال

 اوو النيتروجين    من جهــة  ت التي تحتوي على الهيــدروجينتعمــل فقط بين الجزيئــا  يــةروابط الهيــدروجينالو 

ــــــجين أو الفلور  تعمل قوى لندن على جميع أنواع الجزيئات.  بين قوى لندن   تتكون ،   من جهة اخرى  األوكســـــــ

ــيـة  .  الجزيئـات فيمـا بينهـا  حتى لو لم تملـك عزم ثنـائي القطـبارتبـاط   في حـالـة عـدم امتالك الجزيئـة لخـاصـــــــــــ
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ثنائية القطب فان الســـحابة االلكترونية املوجودة في منتصـــف الذرتين واملكونة للرابطة ســـتتوزع بالتســـاوي  

 .  ا منزاحة الى االطرافستجدهفي وقت محدد ،   يةسحابة اإللكترونهذه ال. ولكن إذا نظرت إلى حول الذرات

"تــدور" حول الــذرة أو الجزيء مثــل األمواج في املحيطــات وبــالتــالي    يــةســـــــــــــحــابــة اإللكتروناليمكنــك القول أن  

ــــورة لحظية ــية ثنائية القطب بصـــــــ ــ ــــل خاصـــــــ التفاعل مع    املؤقتة  . يمكن لهذه اللحظات ثنائية القطبتحصـــــــ

عالت قوى لندن وفي املثال التالي ســــوف ننظر إلى ر. وتســــمى هذه التفاو جاالجزيء املفي لحظة ثنائي القطب 

 قوى لندن التي تعمل بين جزيئات الهيدروجين.  
 

 ج:   - 2مثال  

 قوى لندن بين جزيئات الهيدروجين  

ثنــائيــة القطــب على الرغم من أن بعض   خــاصـــــــــــــيــةليس لجزيئــات الهيــدروجين املوجودة في الخــارج  

ــــــبـب وجود هـذه القوى هو  هـذه القوى هي قوى لنـدن  و القوى تعمـل بين جزيئـات الهيـدروجين   ، وســـــــ

حركـة ســـــــــــــحنـة االكترونـات التموجيـة ممـا يثير ثنـائيـة القطـب املؤقتـة والتي تؤدي الى تـداخـل مؤقـت  

 . 4-2هذا يتمثل في الشكل  و .  بين الجزيئات والتجاذب فيما بينها

 
 : قوى لندن بين جزيئات الهيدروجين 4 - 2الشكل 

 ال يوجدفي الوســـــط   ولذلكبالتســـــاوي حول الرابطة    اتســـــحابة اإللكترون تتواجد، )أ( في الوســـــط  

عزم ثنائي االقطاب. )ب( في وقت معين ، ســـيتم إزاحة ســـحابة اإللكترونات بحيث يكون هناك عزم  

ــــــحــابــة اإللكترونــ ثنــائي القطــب. )ج( في وقــت   ــــــيتم إزاحــة ســـــــ بطريقــة أخرى بحيــث يتم   اتمعين ، ســـــــ

 سمى قوى لندن. يما    وهتحفيز عزم  ثنائي القطب "جديد". التفاعالت بين عزوم  ثنائي القطب  

في الجزيئــــة كلمــــا ازدادت الحركــــة التموجيــــة لالكترونــــات   كلمــــا زادت عــــدد االلكترونــــات املوجودة 

ــــــبــب تكون قوى لنــدن اكبر في وبــالتــالي يحــث عزم ثنــائي   ــــــورة اكبر ، ولهــذا الســـــــ القطــب املؤقــت بصـــــــ

   الجزيئات الكبيرة.
 

حتى اآلن في هذا الفصـــــــل نظرنا باختصـــــــار شـــــــديد في األنواع املختلفة من االواصـــــــر التي يمكن أن توجد بين 

جزيئــات )القوى الجزيئيــة(. في الذرتين )قوى جزيئيــة( وفي أنواع مختلفــة من القوى التي يمكن أن تعمــل بين  
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 في أنواع مختلفة من الروابط الكيميائية.  
ً
ســـــنكون    ومن خالل ذلكاألقســـــام التالية ســـــنبحث أكثر تفصـــــيال

الذي يدعو بعض الذرات الى تفضيل اتحادها عن طريق اواصر كيميائية بينما سبب  ال توضيحعلى قادرين  

 . البعض االخر ال يفضل ذلك
 

 الروابط التساهمية  2.2

 نظرة على طبيعة الروابط التساهمية.  في هذا القسم سوف نلقي 

 ملاذا تتشكل الروابط التساهمية؟   -

 لجزيئات ذات الروابط التساهمية؟  ل  املفترضة  التراكيبما هي  -

لويس ،   تراكيـباملـداريـة الجزيئيـة ،   نظريـةاملتعلقـة بـاعتبـارات الطـاقـة ،   وغيرهـا من االســـــــــــــئلـةهـذه األســـــــــــــئلـة 

 وتغطيتها في هذا القسم. التطرق لها    سيتمونظرية التهجين املداري   VSEPRنظرية  

 

 اعتبارات الطاقة  2.2.1

النه بمصــــــطلح عندما تنضــــــم ذرتان وتشــــــكالن جزيًئا عن طريق تكوين رابطة تســــــاهمية ، يحدث ذلك دائًما  

التســـــــاهمية  يمكن تخفيض إجمالي الطاقة عن طريق إنشـــــــاء الرابطة ف الطاقة تكون هذه العملية مفضـــــــلة

 وهذا هو سبب تشكيل الرابطة.  

 
 : مخطط سير  الطاقة 5 - 2الشكل 

ــافـــة بينهمـــا. )أ( عنـــدلإجمـــالي الطـــاقـــة بين ذرتين الهيـــدروجين كـــدالـــة ل اثنين من ذرات    اقتراب    مســـــــــــــ

حدث عندما يتم يد بصـــــــــورة مشـــــــــابهة ملا  داتز   الكامنةالطاقة    فان الهيدروجين من بعضـــــــــها البعض
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مســافة معينة )وهو طول الرابطة(   عند. )ب(  من بعضــهما البعض شــمال مغناطيســ ي قطبي  تقريب

الطــاقــة. )ج( عنــدمــا تكون ذرات الهيــدروجين بعيــدا عن   منبين ذرات الهيــدروجين هنــاك حــد أدنى  

 . وهذا ما يشير الى عدم وجود اي ترابطصفر   الطاقةتكون  بعضها البعض 

  

ــافة معينة بين  5-2في الرســــم البياني في الشــــكل   تكون الطاقة عند قيمتها    االنوية الذرية، يتبين أنه على مســ

ــاهمية بين الذرات.  وان  . الدنيا ــافة تتوافق مع طول الرابطة التســـــ وعندما تكون ذرتان متباعدتان  هذه املســـــ

هو ما يتوافق مع وجود ال تاصــــــر  صــــــفر و تكون مســــــاوية للفأن الطاقة الكلية  عن بعضــــــهما اق ــــــ ى ما يكون  

ا )أقرب    تقريـبتم    في حين لوعلى اإلطالق.   الطـاقـة الكليـة    فتزداد  (في حـال الترابط  ممـا هو عليـهالـذرتين معـً

  مع حاالت اقطاب املغناطيس   هذه الحاالت. ويمكن مقارنة  وســـتتنافر الذرات بعضـــها عن بعضزيادة كبيرة  

ســــــــــتزيد الطاقة الكامنة  ين )كاالقطاب الشــــــــــمال او الجنوب( ففعند تقريب قطبين مغناطيســــــــــيين متشــــــــــاب ه

 .  وسيتنافران بعضهما عن البعض االخركثيًرا  
 

 املدارية الجزيئية   نظرية 2.2.2

ــح  ــافة معينة بين الذرات يوجد حد أدنى  من الطاقة التي  5 - 2الطاقة في الشـــــــكل  منحنىيوضـــــ أنه على مســـــ

. ومع ذلك ما زلنا ال نعرف شــــــــيئا عن كيف وأين يتم (الرابطة التســــــــاهمية)تتوافق فقط مع طول االواصــــــــر  

، اي  ين إلى اليســار االنتقال من اليم  عند 5-2في الشــكل   ومما يالحظلرابطة. املكون ل  الزوج االلكترونيوضــع 

كيف يمكن تفسير  ف.   كلما اقتربنا من طول االصرةالطاقة  ستقل،   عن اقتراب الذرات من بعضهما البعض

جزيئات وملاذا  على شــــكل بعض الذرات  تشــــكل  ســــببنظرية املدارية الجزيئية لشــــرح يمكن اســــتخدام هذا؟ 

 .  على شكل جزيئات اآلخر  بعضالال تتشكل 

ــــــوف "عنــدمــا تقترب ذرتــان   ــــــهمــا البعض ، فــإن "املــدارات الــذريــة" ســـــــ ا  تنــدمجمن بعضـــــــ وتتكون مــدارات  " معــً

ــــــمى بــاملــدارات الجزيئيـــة ســـــــــــــيتم اســـــــــــــتضـــــــــــــــافــة إلكترونــات الرابطـــة . في هــذه املــدارات الجزيئيـــة  جــديــدة تســـــــ

 التساهمية. هناك نوعان من املدارات الجزيئية: 

   σ  بالحروف اليونانيةترابطية  ، املشار إليها   مدارات تاصرية او -

 (  σ*او الترابط   ، ُيشار إليها بـ )   مدارات مضادة للتاصر -

وكما هو  مســـتويات طاقة أقل مقارنة مع املدارات املضـــادة للتاصـــر .   الترابطيةاملدارات التاصـــرية او تمتلك  

. في املثال التالي نحن  املدارات الجزيئية قادرة على استضافة إلكترونين فانللمدارات الذرية   الحال بالنسبة
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ــــــكالن مـدارين جزيئيتنـدمـاجناملـداران الـذريـان لـذرات الهيـدروجين "ان  كيف  معرفـة  بصــــــــــــــدد   ا وتشـــــــ ين " معـً

 خالل تشكيل جزيء الهيدروجين.  

ـــــــارة اليــه هو انــه    ـــــــل  وممــا يجــدر االشـــــــ  عنأننــا نتحــدث  فــ   (االول عنــدمــا نتحــدث عن املــدارات )كمــا في الفصـــــــ

ــــــرح الظواهر الفيزيـــائيـــة والكيميـــائيـــة املختلفـــة.   ــيـــة القـــادرة على شـــــــ ــــ ــــــح أن الظروف و النمـــاذج الريـــاضـــــــ يتضـــــــ

ولكن النماذج الفعالة فقط تشـــرح   هذه النماذجبالضـــرورة تتفق مع    تالفيزيائية والكيميائية الفعلية ليســـ 

 بعض السلوكيات والظروف.  

  د: - 2مثال  

 جين  املدارات الجزيئية في جزيء الهيدرو 

ــال  تم التطرق     الى مثــ
ً
ــا ــبيــ ــــ ــــــيط نســـــــ ــه بســـــــ ــان فقط و   إذ يتحتوي   جزيء الهيــــدروجين ألنــ يتم الكترونــ

. عندما يقترب املداران  1sذرات الهيدروجين في املدار    الكترونات  من  تكافؤ إلكترون  اســـتضـــافة كل

واالخر    مــــدار ترابطي  احــــدهمــــا  تكون مــــداران جزيئيــــان جــــديــــدانياألوالن من بعضـــــــــــــهمــــا البعض ،  

 . 6-2موضح في الشكل   كمابط و ار تمداري مضاد لل

 
 : املدارات الجزيئية في جزيء الهيدروجين 6 - 2الشكل 

" معا  يندمجان )ب( املداران الذريان "كل ذرة بصورة منفردة ( عندما تظهر 1sاملداران الذريان ))أ( 

  واالخر(   1s)   املدار الترابطي هواملدارات الجزيئية  احد، ويتم إنشاء اثنين من املدارات الجزيئية. 

 (.   1sللترابط ) *  هو املدار املضاد

ــــــتوى الطـاقـة  تكون  مـدارات الرابطـة الجزيئيـة  نظًرا ألن   ،   املفردتينين  تالـذر   مـدارات  منأقـل في مســـــــ

مسـتوى الطاقة للمدارات املضـادة  كما ان التكافؤ البقاء في املدار الترابطي . فضـل إلكترونا  لذلك ت

  ه اســـــــــــــتضــــــــــــــافــة إلكترونــات التكــافؤ في هــذأعلى من املــدارات الــذريــة وبــالتــالي لن يتم  تكون  للترابط   
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ــــــلالطـاقـة الكليـة    وبـالتـالي يمكن التقليـل من.  املـدارات روجين الهيـد  ذرتـاأن تقوم    فيكون من املفضـــــــ

 بإنشاء جزيء الهيدروجين. 
 

 وفقا للمعادلة التالية:    االصرة  رتبةيمكن تعيين الرابطة التساهمية مع ما يسمى 

   2÷   ])االلكترونات في املدارات املضادة لالرتباط(  –)االلكترونات في مدارات االرتباط( [رتبة االصرة = 

يرتبط ترتيب االواصـــــــــر بالطاقة الرابطة. االواصـــــــــر األكبر تتطلب طاقة االواصـــــــــر األكبر. في حالة مع جزيء  

ــــــكل   ــــــفر من اإللكترونات في املدارات    s 1( هناك إلكترونان في الرابطة املدارية   6 - 2الهيدروجين )الشـــــــ و صـــــــ

ــــادة للترابط ) * ( ــــرة ق. هذا يعطي ا  1املضـــــــ ــــاهمية ترتيب   H-H  الصـــــــ ــــرمن  التســـــــ ــــرة   1اواصـــــــ ويتوافق إلى اصـــــــ

)املوافق رابطة مزدوجة ( طاقة الرابطة ســيكون أكبر. في املثال التالي  2واحدة. إذا كان أمر الرابطة ســيكون  

 (.  2He، نكتشف ملاذا ال تنضم ذرات هيليوم وتشكل جزيء الهيليوم )
 

  ه: - 2مثال  

 املدارات الجزيئية في "جزيء الهيليوم"  

. عنــدمـا تقترب ذرتـان من الهيليوم  1sتحتوي ذرة الهيليوم على كـل من إلكترونـات التكــافؤ في املـدار  

 . 7-2يمكن تشكيل اثنين آخرين املدارية الجزيئية التي توضح  في الشكل  

 
 : املدارات الجزيئية في "جزيء الهيليوم" 7 - 2الشكل 

( عنــدمــا تظهر في واحــدة من الــذرات. )ب( املــداان الــذريــان "يــذوبــان" معــا  1sاملــداران الــذريــان ))أ(  

ــــــااهـا. واحـدة من املـدارات الجزيئيـة هي املـداريـة   واثنين من املـدارات الجزيئيـة الجـديـدة التي تم إنشـــــــ

ائية ألن ترتيب  ( ولكن ال يتم إنشـــــاء رابطة كيمي  1s( واآلخر مداري مضـــــاد للترابط ) *   1Sالرابطة ) 

 الرابطة هو صفر. 
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نظًرا ألنه يمكن استضافة إلكترونين فقط في كل مدار ، يجب أن يكون العدد اإلجمالي إللكترونات  

ــات في  ــات في املـــدار الترابطي واثنين من اإللكترونـ ــة وزعـــت في كـــل اثنين من اإللكترونـ ــافؤ األربعـ التكـ

 ( : 1 - 2االصرة  باستخدام املعادلة )  املدارية املضادة للترابط . ثم يتم حساب رتبة

 
( وبالتالي فهو غيرمفيد الثنين من  1  -  2هذا املوقف يعطي رتبة االصرة بقيمة صفر وفًقا للمعادلة )

ذرات الهيليوم لالنضـــــــمام وتشـــــــكيل رابطة تســـــــاهمية. هذا هو الجواب على الســـــــؤال حول الســـــــبب  

 الثنين من ذرات الهيدروجين تكون  جزيًءا بينما ذرات الهيليوم ال تفعل ذلك.  

 

 عند الحديث عن النظرية املدارية الجزيئية ، يجب أن تكون على دراية بما يلي: 

 التي تتحول إلى مدارات جزيئية.  فقط املدارات الذرية إللكترونات التكافؤ هي ان -

 لتكافؤ اإللكترون يساوي عدد املدارات الجزيئية. إجمالي عدد املدارات الذرية  -

ش 
ُ
ار إلى املدارات الجزيئية )الرابطة املدارية( و )* ( )املدارية املضادة للترابط بالنسبة إلى ذرتين متطابقتين: ت

 ( . 7 - 2و الشكل    6-2( يتبع على التوالي اسم املدارات الذرية السابقة )انظر على سبيل املثال الشكل  

هذه املدارات    يمكن أن تكون مهمة صـعبة للغاية معرفة املدارات الجزيئية التي تشـكلت ومسـتويات الطاقة 

لها عندما ننظر إلى ذرات أخرى غير الهيدروجين والهيليوم ؛ خاصــــة عندما يكون التعامل مع ذرات مختلفة  

 بأعداد مختلفة من إلكترونات التكافؤ في أنواع مختلفة من املدارات الذرية. 

دمـة موجزة لنموذج يمكن في هـذا الكتـاب ، لن نـذهـب أكثر إلى النظريـة املـداريـة الجزيئيـة. ـكان هـذا مجرد مقـ 

أن يفســر ملاذا تشــكل بعض الذرات جزيئات وملاذا ال تفعل ذرات أخرى. األمر كله مســألة رتبة االواصــر . إذا 

ــــــفًرا ، فلن يكون هنـاك فـائـدة من حيـث تكوين الجزيء. إذا ـكان ترتيـب الرابطـة أكبر  ـكان ترتيـب الرابطـة صـــــــ

 جزيء.  من الصفر ، ومن املفيد من حيث الطاقة تكوين  

النظرية املدارية الجزيئية يمكن أن تسـتخدم أيضـا لشـرح الظواهر األخرى مثل الصـفات الدايامغناطيسـية  

لقــــــاعــــــدة هونــــــد   ا  ــً وفقــــ ــيــــــة.  ــــ الفقرة     Hundوالبــــــارامغنــــــاطيســـــــ ، ســـــــــــــتقوم   1.2.2)انظر   ) تكوين اإللكترون 

ا. هـذا هو الحـال   ـــــــة في املـدارات الـذريـة إذا ـكان ذلـك ممكنـً ـــــــل أن تظـل غير مـدروســـــــ اإللكترونـات بـذلـك تفضـــــــ

ـــــا في الجزيئية املدارات. إذا كان من املمكن أن تظل اإللكترونات غير مدرجة في املدارات الجزيئية فإنها   أيضـــــــ

ـــــوف تظ ـــــتفعل ذلك ســـــــ ـــــجين )ســـــــ ـــــية. هذا هو الحال مع جزيء األكســـــــ ( الذي له  2Oهر الجزيئات مغناطيســـــــ

 إلكترونان غير متشابهين في اثنين من املدارات املضادة للترابط . 
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 تراكيب لويس  2.2.3

النظرية املدارية الجزيئية رأينا من بين أشــياء أخرى يمكن تفســير رتبة االصــرة من النظرية   2.2.2في القســم  

الجزيئية. ســــنبحث في هذا القســــم في نظرية أخرى يمكن أن تفســــر رتبة االصــــرة وكذلك مســــاعدتنا    املدارية

في تحديد موقع الذرات داخل الجزيء بالنســــــــبة لبعضــــــــها البعض. نحن الذهاب لقضــــــــاء بعض الوقت على 

 نظرية لويس التي سميت على اسم العالم األمريكي لويس. 

 ف واحد عند انضمامها وتشكيل جزيئات:  وفًقا لنظرية لويس ، يكون للذرات هد

ــــــول على التكــافؤ املــداري اإللكترون مليئــة اإللكترون   الهــدف من الــذرات أثنــاء تكوين الجزيئــات هو الحصـــــــ

 )نظرية لويس(  

ــــــ يء عن النظريـة املـداريـة الجزيئيـة ونفكر فيمـا يتعلق بـاملـدارات الـذريـة. عنـدمـا الـذرات ــــــ ى ـكل شـــــــ  دعونـا ننســـــــ

ــكــــل الجزيئــــ  ــــــول على مــــدارات التكــــافؤ اإللكترونيــــة املليئــــة  تنتضـــــــــــــم وتشـــــــــــ ــــــعى للحصـــــــ ــــــوف تســـــــ ات والتي ســـــــ

 باإللكترونات وفقا لنظرية لويس. هذا يعني ما يلي: 

ــــــعى أن يكون محـــاطـــا ب     1sمن اإللكترونـــات بحيـــث يتم مـــلء التكـــافؤ اإللكترون املـــدار    2الهيـــدروجين يســـــــ

 الذرية مع اإللكترونات.  

ــ تسعى العناصر في الدورة الثاني إلكترونات بحيث ان اإللكترون التكافؤ للمدارات   8ة إلى أن تكون محاطة بـ

( ســـــــــيتم ملؤها باإللكترونات. يشـــــــــار إلى ذلك باســـــــــم قاعدة الثماني ألن "الثماني" تعني    2p×   3و   2sالذرية ) 

 "ثمانية".  

الثة ولها القدرة  يمكن للذرات الحصــــــــــول على هذا من خالل مشــــــــــاركة اإللكترونات. العناصــــــــــر في الدورة الث

ا بأكثر من ثمانية إلكترونات ألن مداراتها الذرية ثالثية األبعاد الفارغة يمكن أن تساعد  
ً
على أن تكون محاط

الســتضــافة أزواج اإللكترون املشــتركة. عندما تريد تحديد ترتيب الرابطة في جزيء ، الجزيء مع كل  في ذلك

ــــــكـل نقطـة .  ــــــمى في شـــــــ يتم ذلـك عن طريق كتـابـة رمز حرف الـذرة محـاط بعـدد من  ذراتـه يمكن كتـابتهـا مـا يســـــــ

 النقاط املقابلة لعدد إلكترونات التكافؤ لتلك الذرة املعينة.  

ثم يمكن دمج الذرات في أشكال النقاط في هياكل لويس لجزيئات مختلفة. أوال نذهب لكتابة ذرات مختلفة  

 في "شكل نقطة" في املثال التالي. 
 

   :و - 2مثال  

 الذرات في "الترميز النقطي"  
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ذرات مختلفة ترد في شكل نقطة اإللكترون . أول عدد من اإللكترونات التكافؤ هو   8 - 2في الشكل  

ــــــع عــدد من النقــاط حول رمز للــذرة املقــابلــة   مــا تحــدد من موقعــه في الجــدول الــدوري. ثم يتم وضـــــــ

 نات التكافؤ التي تمثلها النقاط.  لعدد إلكترونات التكافؤ. علينا أن نالحظ أنه هو فقط إلكترو 

 
 : الذرات في "تدوين النقاط" 8-2الشكل 

تحتوي ذرة الهيدروجين على إلكترون واحد للتكافؤ ، وذرة الهيليوم بها إلكترونان متســــــــــاويان ، ذرة  

لــــديــــه أربعــــة إلكترونــــات للتكــــافؤ و ذرة األركون لهــــا ثمــــانيــــة إلكترونــــات التكــــافؤ )يتم ــــــيليكون    الســـــــ

 قاعدة الثماني كما في األركون(.  ل  استكما

ــانيـــة   ــا الـــذرة محـــاط بثمـ يتوافق عـــدد النقـــاط مع عـــدد إلكترونـــات التكـــافؤ في الـــذرة املعينـــة. عنـــدمـ

 إلكترونات. غالًبا ما توضع اإللكترونات في أزواج. مثل هذا يسمى زوج اإللكترون الزوج الوحيد.  

ـــتعداد ل ـــكل النقطة" ، نحن على اســـــــ ـــكال اإللكترون بشـــــــ ـــتخدام نظرية لويس والذرات في "أشـــــــ لنظر في باســـــــ

ــــــمى لويس بنيـة جزيء أو يتم  ــهـا البعض. عنـدمـا يســـــــ ــــ ــبـة لبعضـــــــ ــــ كيفيـة رتبـت الـذرات داخـل الجزيئـات بـالنســـــــ

 تدوين أيون مركب ، يجب اتباع اإلرشادات التالية:  

عــــــدد  جمع  ذلــــــك عن طريق  يتم  أيون.  مركــــــب   / للجزيء  التكــــــافؤ  العــــــدد اإلجمــــــالي إللكترونــــــات  تحــــــديــــــد 

الفردية )باإلضـــافة إلى "األيونية اإلضـــافية" الشـــحنة النهائية  "إذا كنا نتعامل  اإللكترونات التكافلية للذرات  

 مع أيون مركب(. وبالتالي عدد "النقاط" للذرات الفردية يجب أن تحسب.  

 قم بتوصيل جميع الذرات باستخدام زوج إلكترون واحد. 

ط بهـا ذرتـان و أن قـاعـدة الثمـانيـات  قم بترتيـب إلكترونـات التكـافؤ املتبقيـة مثـل ذرات الهيـدروجين التي تحي

راضـــــــــية عن العناصـــــــــر من الدورة الثانية . قد يكون من الضـــــــــروري ترك املزيد من زوج إلكترون واحد يكون 

 جزًءا من رابطة كيميائية )إنشاء روابط ثنائية أو ثالثية(. 

ــــنقوم بتدوين  2 - 2) ــــتخدام  لويس ملختلف الجزيئات واأل تراكيب  ( في األمثلة التالية ، ســـــــ يونات املركبة باســـــــ

 (. 2 - 2هذه الخطوات الثالث الواردة في )
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  :G -2مثال  

 جزيء األمونيا في بنية لويس  

الـــــذرات  نيتروجين واحـــــدة. كيف هي هـــــذه  األمونيـــــا من ثالث ذرات هيـــــدروجين وذرة  يتكون جزيء 

وضــــــعت بالنســــــبة لبعضــــــهم البعض؟ لإلجابة على هذا الســــــؤال ، ســــــنقوم بتدوين بنية لويس وفًقا  

 ( . 2 - 2لإلرشادات الواردة في )

  8ين( = )من الهيدروج 1×   3)من النيتروجين( +    5عدد إلكترونات التكافؤ = 

   NHاستخدم زوج إلكترون واحد لتوصيل كل زوج من ذرات  

ــــــم هـذه    2=    2×    3  -  8يتم ترتيـب آخر   ــــــتيفـاء قـاعـدة الثمـاني تم رســـــــ من اإللكترونـات بحيـث يتم اســـــــ

 . 9-2الخطوات الثالث في الشكل 

 
 : تراكيب لويس لجزيء األمونيا 9 - 2الشكل 

ــــــيــة عن جميع الـذرات   الخطوات الثالث في كتــابـة هيكــل لويس. قـاعـدة الثمــاني يجــب أن تكون راضـــــــ

 وبالتالي يتم وضع الزوج الوحيد على ذرة النيتروجين.   املوجودة في مركب.

ــــــع الـــذرات واإللكترونـــات كمـــا تم  الطريقـــة الوحيـــدة التي يمكن بهـــا تحقيق قـــاعـــدة الثمـــاني هي وضـــــــ

ــا . عالوة على ذلــــك ، ُيرى أن روابط   الثالثــــة تتكون من أزواج إلكترونيــــة واحــــدة   NHالتخطيط لهــ

 تتوافق مع اصرة واحدة.  

 

ــــــل بكـل من ذرات   ــــــط املتصـــــــ ــــــع في الوســـــــ هكـذا أخبرنـا هيكـل لويس أن ذرة النيتروجين في جزيء األمونيـا يوضـــــــ

ــــطة روابط مفردة. مزيد من  ازواج وحيدة "مرتبط" بذرة النيتروجين. نحن نعرف   الهيدروجين الثالثة بواســـــــ

رف عن الهندســـــــــة الفعلية اآلن شـــــــــيئا عن الترتيب الداخلي للذرات وأزواج وحيدة داخل الجزيء لكننا ال نع

 للجزيء.  

في جزيء األمونيــا جميع الروابط هي روابط واحـدة. في وقـت مـا من أجـل تلبيــة قـاعـدة الثمــانيــة للويس يجــب 

تدوين البنى لبعض الجزيئات ، من الضـــــــروري ترك أكثر من زوج إلكترون واحد في االواصـــــــر . هذا يؤدي إلى 

 ذه الحالة لجزيء نشبع.  . سننظر في مثل ه1ترتيب رابطة أعلى من  
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   ح: - 2مثال  

 جزيء ثاني أكسيد الكربون في بنية لويس 

يتكون جزيء ثاني أكســــــيد الكربون من ذرة كربون واثنين من ذرات األكســــــجين. أكتب هيكل لويس 

لهذا الجزيء من أجل التحقيق في لرتبة االصـــــــرة  من االواصـــــــر داخل مركب. وبالتالي ، نتبع املبادئ  

 ( . 2 - 2ية الواردة في )التوجيه

  16)من األكسجين( =   6×   2)من الكربون( +  4عدد اإللكترونات التكافؤ =  

  COاستخدم زوج إلكترون واحد لتوصيل كل رابطة  

ـــــمونة لجميع الذرات الثالث ال    12=   2×  2 -  16رتب آخر  إلكتروًنا بحيث تكون قاعدة الثماني مضـــــــ

مكوًنا من أزواج من اإللكترونات تســــــاوي أربعة  COذا كان كل رابط  يمكن تلبية قاعدة الثماني إال إ

 . 10 -2إلكترونات. هذا يتوافق مع االواصر املزدوجة. تم رسم الخطوات الثالث في الشكل  

 
 : هيكل لويس لجزيء ثاني أكسيد الكربون 10 - 2الشكل 

ــية عن جميع الذرات   ـــ الخطوات الثالث في كتابة تراكيب لويس. قاعدة الثماني يجب أن تكون راضـــــــ

 املوجودة في مركب. لذلك من الضروري وجود روابط مزدوجة بين ذرة الكربون وذرات األوكسجين.  

ــيد الكربون أن ذرة الكربون في هذا الجزي  ــبة لثاني أكســـــ ء  بهذه الطريقة أخبرنا تركيب لويس بالنســـــ

وضـــــــــعت في املركز. كل ذرة أوكســـــــــجين مرتبطة بذرة الكربون و زوجان وحيدان "تبقى " على كل ذرة  

 أوكسجين. لكن من تركيب لويس ، ال نعرف شيًئا عن  الهندسة الجزيئية في الواقع.  

ــــــعى ليكون محــاطــا من قبــل اثنين من   اإللكترونــات وأن  ونحن نعلم أن الهيــدروجين )عن الــدورة االولى ( يســـــــ

عناصــــــــــر من الدورة الثانية يتابع إرضــــــــــاء قاعدة الثماني بتطويقه من قبل ثمانية إلكترونات. العناصــــــــــر من  

ــــــبــب  3دورة   ــــــفــل منهــا يمكن إال عن طريق وتحيط بهــا أكثر من ثمــاني ذرات بســـــــ بهم   -d  املــدارات  الثــالثــة وأســـــــ

ــافة أكثر من اإللكتر ــاعدة في اســـتضـ ــننظر أكثر في مثل هذه الحالة فارغة القادرة على املسـ ونات الثمانية. سـ

 لجزيء من سداس ي فلوريد الكبريت الذي سنقوم بتكوين بنية لويس من أجله. 

  

  أ: - 2مثال  

 جزيء سداس ي فلوريد الكبريت في بنية لويس 
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من ذرة واحدة من الكبريت وســــــــت ذرات من الفلور. نود أن نكتب تركيب لويس   6SFيتكون جزيء  

الـــداخلي و مواقف أالزواج االلكترونيــــة   ــــــ يء عن الترتيــــب الـــذري  لهــــذا الجزيء من أجـــل معرفـــة شـــــــ

ــــتخدام اإلجراء املكون من   ــــطة   3الوحيدة في هذا الجزيء. وبالتالي ، يتم اســـــــ خطوات املعطاة بواســـــــ

(2 - 2. ) 

 :  مرة أخرى 

  48)من الفلور( =    7×   6)من الكبريت( +  6عدد اإللكترونات التكافؤ =  

.  الكبريت هو من الدورة  الثالثة يمكن أن تكون SFاسـتخدام زوج واحد من اإللكترونات . االواصـر  

 محاطة بأكثر من ثمانية إلكترونات.  

ا بحيـــث يتم تطبيق    36=    2×    6  -  48يتم ترتيـــب مـــا تبقى من   ــً قـــاعـــدة الثمـــاني لجميع ذرات  إلكترونـ

 الفلور. 

 
 : بنية لويس لجزيء سداس ي فلوريد الكبريت11 - 2الشكل 

الخطوات الثالث في كتـابـة تراكيـب لويس. قـاعـدة الثمـاني يجـب أن تكون مطبقـة على جميع الـذرات 

املوجودة في مركب. الكبريت من الدورة  الثالثة لديه القدرة على أن يحيط به أكثر من ثمانية أزواج  

 من اإللكترونات باستخدام املدارات ثالثية األبعاد الفارغة.  

ــــــــــ ســــت ذرات فلورية  من تراكيب لويس ، نعل م اآلن أن ذرة الكبريت موضــــوعة في الوســــط وترتبط بــــــــ

ــــــر واحـدة. عالوة على ذلـك ، نعلم أن كـل ذرة مفلورة محـاطـة بثالثـة  أزواج. لكن من تراكيـب   بـاواصـــــــ

 لويس ، ال نعرف شيًئا عن الهندسة الفعلية للجزيء.  
 

ا تطبيق اإلجراء املكون من   ـــــــــً ــاة في ال  3يمكن أيضـــــــ ــة مثـــل  2  -  2فقرة  )خطوات املعطـ (  على األيونـــات املركبـ

الكبريتات ، نترات ، الســـــــــــــيانيد إل . ســـــــــــــنبحث أكثر في ذلك في املثال التالي حيث بنية لويس للنترات ســـــــــــــيتم 

 كتابتها. خالل هذا اإلجراء سوف نواجه مفهوم تراكيب الرنين. 
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  ي: - 2مثال  

 النترات في تراكيب لويس  

( يتكون من ذرة النيتروجين وثالث ذرات أوكســــجين زائد شــــحنة ســــالبة واحدة  . اكتب   - 3النترات )

 ( . 2  -2تراكيب لويس لهذا أليون املركب. وبالتالي نستخدم الخطوات الثالث التي قدمها الفقرة )

ية إضافية  )شحنة نفاث  1)من األكسجين( +  6×  3)من النيتروجين( +  5عدد إلكترونات التكافؤ = 

   24واحدة( = 

 استخدام زوج واحد من اإللكترونات. ال االواصر.  

 إلكتروًنا بحيث يتم تلبية قاعدة الثماني لجميع الذرات.   18=  2×   3 -  24يتم ترتيب ما تبقى من 

ــــر   ــــروري هنا أن تكون إحدى اواصـــــــ ــــرة مزدوجة. وقد أثبتت التجارب ذلك  NOمن الضـــــــ طاقة   اصـــــــ

 الثالثة متشابهة.    NOالثالثة متساوية مما يشير إلى أن جميع االواصر    NOالرابطة لالواصر  

ا من التراكيب الثالثة الواردة في الشـــــــكل  
ً
(. تســـــــمى 3) 2.12إذن أنت تعتبر بنية لويس للنترات خليط

 ( بنيات الرنين. 3) 12 - 2الواردة في الشكل هذه التراكيب الثالثة املحتملة من لويس 

 من ذلك ، يمكن رسم الروابط بواسطة خط كامل واحد وخط منقط إلظهار حالة الرنين. 
ً
 بدال

 
 : تراكيب لويس للنترات 12 - 2الشكل 

 من  الرنين. تركيب لويس للنترات هو مزيج من ثالثة تراكيب

 من تركيب لويس ، نعلم اآلن أن بنية النترات تعطى بواسطة ثالثة تراكيب للرنين. 

ــــــر )أكبر من   ثنــائي   ( وتنســـــــــــــيــب2وأقــل من    1عالوة على ذلــك ، لــدينــا معلومــات حول ترتيــب االواصـــــــ

 وحيد. لكننا ال نعرف شيًئا عن الهندسة الفعلية لأليون املركب.  
 

ــــــتكون في األمثلــة التي نظرنــا إليهــا حتى اآل  ا أي ذرة التي ســـــــ ــــــح تمــامــً ــــــم ، كــان من الواضـــــــ الــذرة   ن في هــذا القســـــــ

ا أي ذرة هي الـذرة  ــــــح دائمـً ــــــبـة لبعض الجزيئـات أو األيونـات املركبـة ، إال أنـه ليس من الواضـــــــ املركزيـة. بـالنســـــــ
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ــا أن  ــة لويس ملثـــل هـــذا الجزيء أو املركـــب أاليوني ، علينـ ــادرة على تـــدوين بنيـ ــة. من أجـــل أن تكون قـ املركزيـ

 نقدم مفهوم الشحنة . الشحنة  للذرة في الجزيء أو مركب أيوني لديه التعريف التالي: 

 
ــــــاوي  ــــــمـة عـدد اإللكترونـات الرابطـة بـالتســـــــ  بقســـــــ

ً
بين الـذرتين من    يتم تحـديـد عـدد اإللكترونـات املحيطـة أوال

ــــــاب عـدد اإللكترونـات املحيطـة للـذرة على تركيـب لويس. عـدد    ، يمكنـك حســـــــ
ً
بينهـا الرابطـة الكيميـائيـة. ثـانيـا

إلكترونات التكافؤ لعنصر معروف من الترتيب  اإللكتروني وبالتالي من موقعها في الجدول الدوري. في املثال  

ــــــحنـة  نحن ذاهبون  التـالي نحن نـذهـب لكتـابـة تركيـب لويس لجزيء أوكســـــــــــــ  يـد النيتروجين ومن مفهوم الشـــــــ

 لتقييم أي من تراكيب لويس املمكنة هي األكثر واقعية.  
 

   ك: - 2مثال  

 جزيء أوكسيد النيتروجين في بنية لويس  

ــــــح أي من الـذرات التي يجـب أن تكون هي الـذرة املركزيـة وكيف يتم    2NOفي جزيء   ليس من الواضـــــــ

 -2ترتيـب اإللكترونـات من أجـل تلبيـة قـاعـدة الثمـاني لكـل ذرة. عنـدمـا املبـادئ التوجيهيـة الواردة في )

أ. من أجل الحكم أي من   13 - 2( ، يمكنك الوصـــــول إلى تراكيب لويس الثالثة الواردة في الشـــــكل  2

 ، 3 -2ه التراكيب الثالثة هي األكثر واقعية ، يجب تحديد الشحنة  لكل ذرة وفًقا لـلفقرة )هذ
ً
( . أوال

ب. عدد  13 - 2يتم "مشـــاركة" إلكترونات الرابطة بالتســـاوي بين الذرات كما هو موضـــح في الشـــكل  

 اإللكترونات املحيطة بكل ذرة يتم حسابه العدد . 

ت التكافؤ لهذا العنصــــر من عدد اإللكترونات املحيطة بها وبعد بعد ذلك يتم اســــتخالص إلكترونا

ب. الجزيئات تســـــــــعى عادة لتكون منخفضـــــــــة في  13 - 2ذلك تكتب الرســـــــــوم املوضـــــــــحة في الشـــــــــكل  

الطاقة قدر اإلمكان ، من املفيد لهم عموًما أن يكونوا في رســــــــــوم  منخفضــــــــــة الطاقة  قدر اإلمكان.  

أ و ب هما في االعلى للرســـــــم .   13-2راكيب لويس الواردة في الشـــــــكل وبالتالي فإن األكثر واقعية هي ت

بـــأنهـــا مزيج من اثنين من التراكيـــب  الواردة في    2NOوبـــالتـــالي ويمكن اعتبـــار تراكيـــب لويس  لجزيء

 ج.  13 -2الشكل  
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 كسيد النيتروجينو تراكيب  لويس لجزيء أ 13 - 2الشكل 

ــــــحنــة  لجميع الــذرات الثالث في املركــب. )ج(  )أ( ثالثــة تراكيــب لويس ممكنــة. )ب( يتم تحــديــد الشـــــــ

ــــــتوى الطــاقــة. وبــالتــالي فــإن أول تركيبين همــا أكثر واقعيــة من التركيــب   ترتبط الــذرات  أالدنى بمســـــــ

 مزيًجا من التركيبين  العلويين.  2NOاألخير. تركيب لويس بالتالي يعتبر لجزيء  

ــــــحنــة يتم تحــديــدهــا في الفــارق بين عــدد اإللكترونــات املحيطــة   13  -  2ي الشـــــــــــــكــل  يتبين ف ب أن الشـــــــ

اإللكترون للذرة املحيطة ،  1واإللكترونات التكافؤ لذرة معينة. االصــــرة الواحدة "النصــــف" يعطي 

ــــــف الرابطــة الثالثيــة يعطي    2الرابطــة املزدوجــة "نصـــــــــــــف" يعطي    3إلكترون للــذرة املحيطــة ونصـــــــ

ـــــــة الفعليـة   إلكترونـات ــــــيئـا حول الهنـدســـــــ للـذرة املحيطـة . ولكن من تركيـب لويس نحن ال نعرف شـــــــ

 للجزيء.  
 

في بنيـة لويس ، لدينـا اآلن أداة مفيـدة يمكن أن تتنبـأ بالترتيبـات واملواقف الذرية الداخليـة من أزواج وحيـدة 

ــــــول على معلومــــ  ات قيمــــة حول رتــــب  داخــــل الجزيئــــات واأليونــــات املركبــــة. وعالوة على ذلــــك يمكننــــا الحصـــــــ

االواصـــــر )ســـــواء كنا نتعامل مع اواصـــــر  فردية أو مزدوجة أو ثالثية( ويمكننا الحصـــــول على معلومات عنها  

ا في الحكم على أي منها تراكيب   ــً تراكيب الرنين في نهاية املطاف. يمكن أن يكون مفهوم الشــــــحنة مفيًدا أيضــــ

 لويس املمكنة هي األكثر واقعية.  

 لكن تراكيب  لويس ال تخبرنا شيًئا عن الهندسة الفعلية للجزيئات أو األيونات املركبة.  

 ملاذا هو جزيء ثاني أكسيد الكربون خطي؟ 

 ؟ Vملاذا يكون جزيء املاء على شكل  

 ملاذا تحقق جزيئات األمونيا شكل هرم ثالثي الزوايا؟ 
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 وضوع القسم التالي. مالتي هي   VSEPRيمكن العثور على إجابات هذه األسئلة في نظرية و 
 

  VSEPRنظرية  2.2.4

VSEPR    يمكن اســـــــــــــتخـــدام نظريـــة    التكـــافؤ.إلكترونـــات  تنـــافر مزدوجـــاتVSEPR    ــــــــة   للتنبؤ الفعلي بهنـــدســـــــ

ــــــر والزوايــا من الــذرة   ـــــــألــة تحــديــد اتجــاهــات االواصـــــــ الجزيئــات األيونــات املركبــة. أن تكون أكثر دقــة هي مســـــــ

 على النحو   VSEPRاملركزية في جزيء أو أيون مركب إلى الذرات األخرى. نظرية  
ً
ـــــع قريبا ـــــتوضـــــــ يمكن جدا ســـــــ

 التالي: 

ــــــتكون مجموعــات اإللكترون املحيطــة بــالــذرة املركزيــة في جزي  ــهــا ســـــــ ــــ ء أو أيون مركــب تقع بعيــدا عن بعضـــــــ

 البعض ممكنة. 

يعتمد هذا البيان أو التعريف على عدد ال يح  ى من الدراسات التجريبية للعديد عدد الجزيئات املختلفة  

واأليونات املركبة . والسؤال ذات الصلة هو اآلن ما مجموع اإللكترونات هنا حقا؟ الجواب على ذلك هو أن 

 ات يمكن أن تكون على النحو التالي: مجموعة اإللكترون

 اصرة مفردة ) تتألف من زوج من اإللكترونات  )واحد زوج وحيد من اإللكترونات(   -

 من أزواج اإللكترونات ) اربعة  من اإللكترونات( 2اصرة مزدوجة ) تتألف  من    -

 أزواج من اإللكترونات  )ستة من  اإللكترونات(    3اصرة ثالثية ) تتألف   -

 من االلكترونات(  2الكتروني )  تتألف من زوج إلكتروني "حر " ) مزدوج   -

 الكترون منفرد ) جذر حر (   -

عنـدمـا يتعين علينـا تحـديـد عـدد مجموعـات اإللكترونـات التي تحيط الـذرة ، فـإن بنيـة لويس يمكن أن تكون 

ن  يمكن ببساطة  تركيب  لويس (. من تركيب لويس لجزيء معي 2.2.3مساعدة كبيرة )انظر القسم السابق  

ــــــــاب عـــدد الروابط واألزواج االلكترونيـــة الوحيـــدة التي تحيط الـــذرة. بهـــذه الطريقـــة يكون لـــديـــك عـــدد   حســـــــ

أن مجموعــات اإللكترونــات هــذه ســـــــــــــتوضـــــــــــــع متبــاعــدة قــدر    VSEPRمجموعــات اإللكترونــات. تخبرنــا نظريــة  

 اإلمكان.  

ة الجزيئية لجزيء املاء وجزيء ثاني أكســيد  للتنبؤ بالهندســ   VSEPRفي املثال التالي ، ســوف نســتخدم نظرية 

الكربون. بهذه الطريقة ســــــــــوف نكتشــــــــــف ملاذا جزيء ثاني أكســــــــــيد الكربون هو خطي وملاذا جزيء املاء على 

 . Vشكل  

  ر: -2مثال  

2CO   وO2H   نظرية ،VSEPR  
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ــيــد الكربون على التوالي. نظريــة  ــــ ـــــــة الجزيئيــة لجزيء املــاء وجزيء ثــاني أوكســـــــ نود أن نتوقع الهنــدســـــــ

VSEPR    هي أداتنا لحل هذه املســـــألة وهي تخبرنا بأن مجموعات اإللكترونات ســـــيتم وضـــــعها بشـــــكل

 يحيط بالذرة املركزية بصورة متباعدة بقدر اإلمكان.  

ــــــاب  فقط عدد والخطوة األولى هي كتابة تركيب لويس ل لجزيئين من أجل أن تكون قادرة على حســـــــ

 . 14-2مجموعات اإللكترونات املحيطة بالذرة املركزية. ويتم ذلك في الشكل 

 
 2COو   O2H: مجموعات اإللكترونات في 14 - 2الشكل 

ــــــــاب عـــدد مجموعـــات اإللكترونـــات املحيطـــة بـــالـــذرات املركزيـــة. ذرات   من تركيـــب لويس ، يتم حســـــــ

ــــــر   ــــــجين في جزيء املـاء محـاطـة بـأربع مجموعـات إلكترونـات )زوجـان وحيـدان واثنـان( اواصـــــــ األوكســـــــ

اإللـكـتـرونـــــــات   مـن  بـمـجـمـوعـتـيـن  الـكـربـون  ــيـــــــد  ــــ أوكســـــــ ثـــــــانـي  جـزيء  فـي  الـكـربـون  ذرة  تـحـــــــاط  مـنـفـردة(. 

من قبـــل مجموعتين من اإللكترونـــات     2COويحيط ذرة الكربون  مزدوجـــة(.    )مجموعتـــان اواصـــــــــــــر

من قبل أربع مجموعات     O2H)اثنين من االواصر مزدوجة( في حين أن األوكسجين يحيط بالذرة في  

من اإللكترونــــات )اثنين من الروابط الفرديــــة واثنين من أزواج الكترونــــات وحيــــدة(. وفقــــا لنظريــــة  

VSEPR   ــيتم وضـــــــع هذه املجموعات اإللكترونية متباعدة قدر اإلمكان. عندما يكون هناك اثنين ســـــ

درجة على  180زاوية  فقط  من مجموعات اإللكترونات هذه ســــتكون متباعدة عندما يتم وضــــعها ب

خط مســـتقيم مع الذرة املركزية في الوســـط. وبالتالي ســـيتم وضـــع الذرات على خط مســـتقيم والذي  

يعطي بنية خطية لجزيء ثاني أوكســــــــــيد الكربون. توضــــــــــع مجموعات اإللكترونات األربعة في جزيء  

 . 109.5ع زوايا  املاء متباعدة قدر اإلمكان عندما يتم وضعها في ما يسمى شكل رباعي السطوح م

ســـيتم وضـــعها على اثنين من مواقع رباعي الســـطوح بينما ســـيحتل   بهذه الطريقة ذرات الهيدروجين 

ا بـل   HOHالزوجـان الوحيـدان اآلخران الزاويتين االخريين. وبـالتـالي ال تعطي روابط   ــــــتقيمـً ا مســـــــ
ً
خطـ

ــر  Vشــــكل    من أن زوايا الرباعي ا  HOH. ولكن زاوية بين اواصــ
ً
.  109.5لســــطوح اذ تبلغ  أصــــغر قليال

لتوضــــــــيح  الزاوية    VSEPR. وبالتالي ، من الضــــــــروري إضــــــــافة نظرية   104هو في الواقع    HOHزاوية  

 "األصغر":

ـــــر . وبالتالي   ـــــغل األزواج املنفردة حجًما أكبر حول الذرة املركزية عن أزواج اإللكترونات االواصـــــــ تشـــــــ

 "تضغط" الروابط الذرية معا.  أزواج منفردة  سوف  
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هذا يعني أن الزوجين الوحيدين حول ذرة األوكسـجين في جزيء املاء سـوف "يضـغطا" على الروابط 

. تم  109.5أصـــــــــغر من زاوية رباعي الســـــــــطوح عند    HOHاالثنين الفرديتين مًعا وبالتالي تكون زاوية  

 . 15-2رسم الشكل الهندس ي في الشكل 

 
 O2Hو   2CO: هياكل 15 - 2الشكل 

ــة   لنظريـــ ــا  للجزيئتين وفقـــ ــال  ــكـــ ــــــطوح ألربعـــــة مجموعـــــات من  VSEPRاالشـــــــــــ الســـــــ ــاعي  ربـــ ترتيـــــب  )أ(   .

الترتيـــــب الخطي الثنين من مجموعـــــات   املـــــاء.  ــــــجين في جزيء  بـــــذرة األوكســـــــ املحيطـــــة  اإللكترونـــــات 

 اإللكترونات املحيطة بذرة الكربون في جزيء ثاني أكسيد الكربون. )ب( الهياكل الجزيئية. 

. الترتيب الخطي Vة إلكترونات رباعي السـطوح في جزيء املاء يعطي جزيء على شـكل  ترتيب مجموع

 ملجموعات اإللكترونات في جزيء ثاني أكسيد الكربون يعطي جزيء خطي. 

 كأداة مكنتنا من توضـــيح ســـبب وجود جزيء ثاني أكســـيد الكربون    VSEPRلقد اســـتخدمت نظرية  

 هي أداة بســــــــيطة وســــــــهلة االســــــــتخدام للتنبؤ   VSEPR . نظريةVخطي وملاذا جزيء املاء على شــــــــكل  

ا بـــالفعـــل ممـــا يتيح لنـــا عـــدد   ــيـــة للجزيئـــات عنـــدمـــا يكون تركيـــب  لويس متـــاحـــً ــــ ــــــكـــال الهنـــدســـــــ بـــاألشـــــــ

 املجموعات.   إلكترونات  

ــــــ ي   ا( عـدد مجموعـات اإللكترونـات املحيطـة بـالـذرة املركزيـة التي تحـدد الترتيـب الهنـدســـــــ ــابقـً ــــ هو )كمـا ذكر ســـــــ

ـــر في  L - 2ركزية. في املثال  حول الذرة امل ـــغل املزيد من اإللكترونات لالواصـــــــ رأينا للتو أن األزواج املفردة  تشـــــــ

 الفضاء . بالنسبة لألزواج الفردية ، تطبق القواعد التالية:  

 أزواج منفردة  تشغل مساحة أكبر من مجموعات اإللكترون الرابطة , -

 عن أزواج منفردة  أخرى قدر اإلمكان   -
ً
 سيتم وضع أزواج منفردة  بعيدا

 تم وضع أزواج منفردة  بعيدا عن مجموعات اإللكترون الرابطة قدر اإلمكان  سي -
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يمكن اسـتخدام هذه اإلرشـادات للتنبؤ بترتيب مجموعات اإللكترون الرابطة واألزواج املنفردة  بالنسـبة إلى 

ا 
ً
ــ ــهـــا البعض حول الـــذرة املركزيـــة عنـــدمـــا يكون العـــدد اإلجمـــالي ملجموعـــات اإللكترونـــات معروفـ ــــ   حول بعضـــــــ

ــــــــة    -  2وعنــدمــا العــدد الكلي من أالزواج املنفردة  معروفــة. في الجــدول   يمكنــك أن ترى كيف تعتمــد هنــدســـــــ

 الجزيء على عدد مجموعات اإللكترونات وكم من هذه املجموعات التي هي أزواج منفردة . 
  

 : هندسة الجزيئات واأليونات املركبة 1 - 2الجدول 

ـــــــة على عـدد مجموعـات اإللكترونـات املحيطـة بـالـذرة املركزيـة للجزيء أو   األيونـات   تعتمـد الهنـدســـــــ

 املركبة وكم من مجموعات اإللكترونات هذه هي أزواج منفردة . 

 

ـــــية   ـــــحة في هذا الكتاب. ممكن الرجوع الى  الكتب املدرســـــــ ـــــة غير موضـــــــ ـــــية الخاصـــــــ ـــــكال الهندســـــــ * هذه األشـــــــ

   التعليمية التي تصف املدارات 

هذا العدد  يمكن أن تفسر نظرية التهجين سبب مالحظة هذه األشكال الهندسية املحددة لجزيئات معينة  

 الواصر.  املحدد من مجموعات أزواج اإللكترونات املنفردة وا
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بمجموعات   ، حيث ســـــــــــــاعدتنا تراكيب لويس في تحديد عدد املناطق املحيطة    VSEPRباســـــــــــــتخدام نظرية  

اإللكترونات ، ونحن اآلن قادرون على التنبؤ بالتراكيب الفعلية للجزيئات واأليونات املركبة. لكن من نظرية  

VSEPR  لكترونات االواصـــر في الواقع وضـــعت؟ نحن ال نعرف شـــيئا عن الرابطة الكيميائية نفســـها. أين هي إ

ــع إلكترونات الرابطة؟ الجواب على هذا يمكن أن يكون قد  : في أي نوع من املدارات يتم وضـــــــ
ً
أو أكثر تحديدا

 وجدت في نظرية التهجين املداري الذي هو املوضوع في القسم التالي. 

 

 التهجين املداري   2.2.5

ــــــــابق ) نظريـــة   ( رأينـــا أن عـــدد مجموعـــات اإللكترونـــات )أزواج اإللكترونـــات    VSEPR  2.2.4في القســـــــــــــم الســـــــ

واألزواج املنفردة ( حول الذرة املركزية هي التي تحدد هندســة الجزيء أو مركب أيوني . نحن كما تم  الرابطة

 التكوين املداري . 1.1.7النظر في هندسة املدارات الذرية في القسم  

النظرية    VSEPRع ذلك ، فإن اتجاهات املدارات الذرية في الفضــاء ال تتناســب مع االتجاهات التي تنبأ بها وم

. ولهذا السبب يجب أن تكون املدارات األخرى غير املدارات الذرية موجودة في الجزيئات   1  -  2وفًقا للجدول 

. هـذه املـدارات هي VSEPRقـا ل نظريـة  واأليونـات املركبـة من أجـل "إعطـاء" اتجـاهـات الرابطـة الفـــــــــــــحيحـة وف

ا في القســـــم  الجزيئي النظرية املدارية ( والتي تســـــمى املدارات   2.2.2نوع من املدارات الجزيئية )املذكورة أيضـــــً

الهجينة. هذه املدارات الهجينة تســـــــــتضـــــــــيف بالتالي إلكترونات التكافؤ التي تشـــــــــكل الرابطة الكيميائية بين 

 الذرات.  

ذرات وتشـــــــــكل جزيئات عن طريق تكوين روابط تســـــــــاهمية ، فإن املدارات الذرية ال تتمتع  عندما تنتضـــــــــم ال

ــــافة اإللكترونات الرابطة. وفقا   ــــتضـــــــ ــــتطيع اســـــــ بالحق بالتحكم باالتجاهات والتوجهات مما يعني أنها ال تســـــــ

ــــــكلـة عن طريق تحويـل املـدارات الـذريـة املوجودة إل ى مـدارات  لنظريـة تهجين الـذرات املـداريـة تحـل هـذه املشـــــــ

 هجينة "جديدة". 

ــبـة للمـدارات الجزيئيـة. هـذه املـدارات الهجينـة )وهي جزيئيـة املـدارات( ثم لـديـك  ــــ هـذا هو نفس املبـدأ بـالنســـــــ

ــاء وفقا لنظرية   ــع أزواج منفردة )مجاميع اإللكترونات(  VSEPRاالتجاه الفـــحيح في الفضـ . هكذا  يمكن وضـ

ــــــرح تكوين املـدارات الهجينـة إاللكترونـات الرابطـة واملحيطـة بـالـذرة املركز  ــــــيتم شـــــــ يـة بعيـًدا قـدر اإلمكـان. ســـــــ

 ورسمها من خالل األمثلة التالية.  
 

   م: - 2مثال  

  3sp  -hybridization –تهجين ،   3NHجزيء
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 ، يتم كتابة بنية لويس للجزيء )تم في الشكل 
ً
أ(. يحيط  16  - 2لنبدأ بالنظر إلى جزيء األمونيا. أوال

ذرة النيتروجين املركزية بأربع مجموعات إلكترونية )ثالث مجموعات مفردة للتاصـــــــر ( وزوج منفرد  

تم ترتيب املدارات  (. والسؤال هو في أي املدارات التي تستضيفها مجموعات اإللكترونات هذه؟ ال ي

الذرية الكروية  واملدارات الذرية الثالثة حول ذرة النيتروجين في رباعي االســــــــــطح كما تتطلب نظرية  

VSEPR ــــــكلـة عن طريق تحويـل الـذرات األربعـة للمـدارات . تعمـل ذرة النيتروجين على حـل هـذه املشـــــــ

 املدارات الهجينة   sp  3ربعة إلى أربعة مدارات هجينة متطابقة "جديدة". وتســـــــــمى هذه املدارات األ 

 يتم ترتي ها بطريقة رباعي السطوح حول ذرة النيتروجين. 

 
 . pإلى أننا نتحدث عن  واحد مداري وثالثة مدارات     3spيشير االسم  

ثم يتم اســــــــتخدام أربع مدارات هجينة جديدة الســــــــتضــــــــافة مجموعات اإللكترون األربعة املحيطة 

 ب.  16 -2بذرة النيتروجين في جزيء األمونيا املرسوم في الشكل  

 
 3NHتهجين في  - 3sp: 16 -2الشكل 

ــا. )ب( ذرة النيتروجين املركزيــــة هي بتهجين   تركيــــب  )أ(   مــــدارات     . أربعــــة3spلويس لجزيء األمونيــ

من ذرات الهيدروجين الثالثة  1s. املدارات  pاملدارات الزرقاء في  الشـــكل تمثل مدارات    3 و    sواحد 

هي حمراء في الشــــــكل .  يشــــــغل الزوج املنفرد )املميز بســــــهمين( مســــــاحة أكبر من أزواج اإللكترونات  

الرابطـة بين ذرة  النيتروجين وثالث ذرات من الهيـدروجين. وبالتـالي فإن الزوج املنفرد "يدفع" الزوايا  

 .  109.5من زاوية رباعي السطوح عند  هكذا أن تصبح هذه الزوايا أقل   Hو   Nبين ذرات  

ــافة أزواج اإللكترونات الرابطة والزوج املنفرد ، تركيب  رباعي   باســـتخدام املدارات الهجينة الســـتضـ

 للهيدروجين   s. يمكنك راية التداخل بين املدارات  VSEPRيتم التنبؤ به من قبل نظرية  الســــطوح 
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ـــــكل الذرات واملدارات   ـــــغل  وهذه التداخالت تعطي الروابط الفردية.    لذرة النيتروجين   3spتشـــــــ يشـــــــ

ــــــغط"   ــــــاحة أكبر من أزواج اإللكترونات الثالثة. هذا يعني أن الزوج الوحيد "يضـــــــ الزوج املنفرد  مســـــــ

 من زاوية رباعي السطوح عند   107على ثالث روابط مًعا بحيث تكون الزوايا 
ً
 .  109.5فقط بدال

 

ــافة إلكترونين فق ـــ ـــــتضـــــــ ــافة زوج   sط في مدار نظًرا ألنه يمكن اســـــــ ـــ ـــــتضـــــــ واحد ، يمكن للمدارات الهجينة اســـــــ

ــــــرة واحـدة   يإلكترون ــــــمى مثـل هـذا بـاصـــــــ واحـد فقط والتي تتوافق مع عـدد اإللكترونـات في رابطـة واحـدة. يســـــــ

ا في القســـم   اقد رأيناه التي  σ-bondســـكما  النظرية املدارية الجزيئية . إذا كنا نتعامل مع رابطة   2.2.2أيضـــً

أربعـــة إلكترونـــات( اوربيتـــال مـــداري هجين واحـــد ال يكفي ملثـــل هـــذه الرابطـــة. في هـــذه   مزدوجـــة )تتكون من

ــرة باي   ــ ــــمى اصـــــــ ــاء ما يســـــــ ــ ــــتخدم املدارات الذرية موجودة بالفعل اي إنشـــــــ ســـــــ
ُ
ــــكل مع    π -الحالة ، ت التي تشـــــــ

 ر إليه اآلن. )واالواصر  الثالثية(. يمكن استخدام جزيء اإليثين كمثال سننظ االواصر روابط ثنائية

 

 :N - 2مثال  

 تهجين  - 4H2C  ،2 spجزيء 

ــكـــل    4H2Cيتبين من تركيـــب لويس     أ( أن كـــل من ذرات الكربون املركزيـــة لكـــل منهمـــا  17  -2)الشـــــــــــ

ــــــرتـان مفردتـان(. ثالث مجموعـات   محـاطـة بثالث مجموعـات إلكترونيـة )رابطـة مزدوجـة واحـدة واصـــــــ

من الكترونات من هذا القبيل املحيط بالذرة املركزية ينتج عنها ترتيب مســتوي مثل ي وفًقا للجدول  

ــــــتو لترتيـب (. وبـ VSEPR)من نظريـة    1  -  2 التـالي هنـاك حـاجـة لثالثـة مـدارات متطـابقـة مع مثلـث مســـــــ

االســـتضـــافة ملجموعات اإللكترونات. ثم تحول كل ذرة كربون واحدة الى إلى ثالثة مدارات متطابقة  

 .pاثنين من املدارات واحد و  s، يتم "صنعها" من مدار  2spالهجين. كما هو موضح في  2س 

 
املزدوجــة تتكون في الواصـــــــــــــر  مــداريــة ذريــة واحــدة دون تغيير في كــل ذرة كربون. اومن هنــا يبقى ذرة  

ــاء    π-bondبينما يتم تشــــــكيل    σ-bondيشــــــكل   2spالتداخل بين اثنين من املدارات   ذلك في الفضــــ

 ب.  17 - 2اثنين من املدارات الذرية املتبقية من ذرات الكربون. هذا مرسوم في الشكل  بين
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 4H2Cتهجين في  -  2sp: 17 - 2الشكل 

كــــل ذرة كربون   ــة ) املــــدارات    2sp)أ( تركيــــب لويس لجزيء اإليثين. )ب(   ( اللون  2sp  -3×    2مهجنــ

ــاء     bond- π( و   sp 2)تداخل املدارين  σ  -bondاألرجواني(. تتكون الرابطة املزدوجة من في الفضـــــــ

هو الرمادي.   p -bondاملدارية  باللون األزرق على الشكل بينما -pالذرية. اثنين من   - pبين املدارات 

 . σ -اواصر الروابط إلى ذرات الهيدروجين هي

ــــــكـل أن الـدوران حول الرابطـة املزدوجـة   "األقفـال"     االواصـــــــــــــرغير ممكن ألن   C = Cيتبين من الشـــــــ

ــر الفردية فقط   ـــ ــر املزدوجة أقل مرونة مقارنة باالواصـــــــ ـــ  ممكن لها من دوران. وبالتالي فإن االواصـــــــ

 سكما.  –تتكون من اواصر  

 

ــابق رأينا كيف تتكون الرابطة املزدوجة من أصــــرة واحدة ســــكما   واصــــرة واحدة باي    σ  -bondفي املثال الســ

π -bond الخطية ، تكون ذرة الكربون املركزية مرتبطة بكل من ذرتي   . في حالة جزيء ثاني أوكسيد الكربون

 ويرد الجواب في املثال التالي.    ح . كيف يكون ذلك ممكًنا؟ - 2األوكسجين التي رأيناها في املثال  

 

  :O - 2مثال  

 sp، التهجين     2CO  جزيء

ــــــكــل    تركيــبمن   ــيــد الكربون )الشـــــــ ــــ  أ( ينظر إلى أن ذرة الكربون    18-2لويس من جزيء ثــاني أوكســـــــ

اثنين من الروابط املزدوجـة(. مجموعتين من اإللكترونـات يعني أن  (محـاطـة بمجموعتي اإللكترون  

 1 - 2والجدول    VSEPRبصــــرف النظر وفقا لنظرية    180هناك حاجة الثنين من املدارات متطابقة  

ــمى . ذرة الكرب ــ ــــكيل اثنين من ما يســـــــ ــكلة من خالل تشـــــــ ــ املدارية الهجينة. كما    spون تحل هذه املشـــــــ

 .p -وواحد من مدار  s  -مدارمن  يتم إجراء هذه املدارات من واحد  spيشير االسم  
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كما   ومن ثم يبقى اثنان من املدارات الذرية الذرية في ذرة الكربون دون تغيير. من تركيب لويس هو

 رأينا أن كل ذرة أوكسجين محاطة بثالث مجموعات إلكترونية )زوجان منفردان  ورابطة مزدوجة(.  

 .  2sp، رأينا أن ثالث مجموعات إلكترونية حول الذرة تؤدي إلى تهجين   N -  2في املثال  

ــــــجين في كـــل ذرة   ــالتـــالي ، يتم تهجين ذرة الكربون وتهجين ذرات األوكســـــــ في  . هـــذا هو مرســـــــــــــوم  2وبـ

 ب.   18 - 2الشكل  

 
 2COفي  sp: التهجين 18 -2الشكل 

ــــــيـد الكربون. )ب( يتم تهجين ذرة الكربون   تركيـب)أ(   ( ) اثنـان من  sp) نوع لويس لجزيء ثـاني أوكســـــــ

ــــــجين هي األوكســـــــ في حين أن ذرات  ــــــفر   االصـــــــ بــــــاللون  نوع    االوربيتــــــاالت    2sp  (2    ×3  مهجنــــــة من 

)تداخل اوربيتال    σ  -bond(. الروابط املزدوجة لكل منهما يتكون منsp  2االوربيتاالت الخضــــراء نوع

- sp  2و sp  املداري ( وπ  -bond    هي املســـــــــــــافة بين واحد منp-   املداري من ذرة الكربون وواحد من

على شـــكل ســـحابة من    πالزرقاء على الشـــكل بينما يشـــار إلى االصـــرة   - pذرة األكســـجين. فاملدارات  

 الخطوط املنقطة.  

في التداخل بين املدارات الهجينة و اصـــــرة  π-مرة أخرى نرى أنه في االواصـــــر املزدوجة لدينا  اصـــــرة  

–π    ــــــــاء بين املــدارات   في ــيــد الكربون ، يتم تــدوير     -pالفضـــــــ ــــ الــذريــة. وبــالتــالي في حــالــة ثــاني أوكســـــــ

 درجة بالنسبة لبعضهم البعض.  π   90االصرتين 

 

ــــــم   أنــه من   تركيــب  لويس (    2.2.3إذا ـكـانــت الــذرة املركزيــة من الــدورة الثــالثــة ونزوال ، فقــد رأينــا )في القســـــــ

 املمكن أن تكون الذرة املركزية محاطة بأكثر من أربع مجموعات إلكترونية )ثمانية إلكترونات(.  

، نرى أنـــه عنـــدمـــا تكون الـــذرة املركزيـــة محـــاطـــة بخمس مجموعـــات إلكترونيـــة ، فـــإن هـــذه    1  -  2في الجـــدول  

رات متطابقة مع مثل هذا الترتيب املجموعة يتم ترتي ها باعتبارها ثنائي الهرم املثل ي. هذا يتطلب خمس مدا
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مــداري ، ثالث    -  sواالتجــاه. يتم تحقيق ذلــك إذا قــامــت الــذرة املركزيــة بتحويــل خمس مــدارات ذريــة ) واحــد  

 3dsp  -hybrid  تهجين اوربيتاالت   متطابقة يســـمىاوربيتاالت  املدار( في خمســـة    -dوواحد نوع   مداري  - pنوع 

.  dوواحدة  pواحد وثالث مدارات     sاملدارات الهجينة تتكون من مدار   . مرة أخرى يشــــــــير االســــــــم إلى أن هذه

ــــــيتم ترتي هــا مثــل   ـــــــت مجموعــات إلكترون ، ســـــــ بطريقــة ممــاثلــة نعرف أنــه عنــدمــا يحيط بــالــذرة املركزيــة ســـــــ

ــتة مدارات متطابقة مع مثل ــ ــم الثماني حول الذرة املركزية. وهذا يتطلب ســـــــ ــ  هذا الترتيب ، وبالتالي    املجســـــــ

فيكون بــذلــك املــدارات  -dواثنين من       p، وثالثــة      sواحــد    ذات تهجين محــاطــة ب اوربيتــال      الــذرة املركزيــة

 الثماني السطوح .  بشكل  املدارات التي يتم ترتي ها حول الذرة املركزية    3sp2d -hybridتهجين نوع 

 

  : املدارات الهجينة2 - 2الجدول  

التي تحيط  يحــدد عــدد مجموعــات اإللكترونــات املحيطــة بــالــذرة املركزيــة وأنواع التهجين املــداري  

 بالذرة املركزية وبالتالي الهندسة املدارية حول الذرة املركزية.  

 
 

ــــــح ألنواع مختلفــة من التهجين واملـدارات الهجينــة. يعتمــد التهجين على نوع   2-2في الجــدول   ، تم إجراء مســـــــ

ــــــم نوع تهجين جزيء عليـــك اتبـــاع وعــدد مجم وعــات اإللكترونــات التي تحيط بــالــذرة املركزيــة. من أجــل رســـــــ

 التعليمات  التالية:  

حســـاب عدد مجموعات اإللكترونات التي تحيط بالذرة   تركيب لويس (  2.2.3اكتب تركيب لويس )القســـم  

ونات املحيطة.  ويرد نوع التهجين  املركزية وعدد املدارات الهجينة املطلوبة يســــــــاوي عدد مجموعات اإللكتر

 . 2-2ول في الجد
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 في هــذا القســـــــــــــم الفرعي. حتى    O  -2واملثــال    N  -2، واملثــال    M  -2يتم اتبــاع هــذه الخطوات الثالث في املثــال  

اآلن نحن نتعامل مع روابط تســــاهمية في جزيئات واحدة. اآلن ســــوف نلقي نظرة على االواصــــر التي توجد في 

 تراكيب الشبكة البلورية  كبيرة جدا بين ذرات الفلزات . نحن نذهب إلى عالم االواصر الفلزية.  

 

 االواصر الفلزية   2.3

ـــابقة ، علمنا أن إلكترونات الر  ـــام الفرعية الســـــــ ـــع في في األقســـــــ ـــاهمية توضـــــــ املدارات   ابطة في الروابط التســـــــ

الجزيئيــة الهجينــة مع اتجــاهــات محــددة تمــامــا. هــذا يعني أن إلكترونــات التكــافؤ بــالتــالي تكون أكثر أو أقــل 

ــاهميــة   ـــــ ــــــبــب هــذا "اإلغالق" لإللكترونــات ، الروابط التســـــــ "مغلق" في الروابط في تلــك املــدارات الهجينــة. بســـــــ

ــــــاهمية  عموما هي فقيرة جدا في  ــــــة جدا في الروابط التســـــــ ــــــلية الكهربائية منخفضـــــــ ــــــيل الكهرباء. املوصـــــــ توصـــــــ

والعكس تمـامـا للقضـــــــــــــيـة مع االواصـــــــــــــر الفلزيـة . الفلزات لـديهـا املوصـــــــــــــليـة الكهربـائيـة عـاليـة جـدا في جميع 

ــــــر الفلزي ــــــيل الكهرباء. لذلك االواصـــــــ ــــــير بالتالي إلى أن الروابط املعدنية جيدة في توصـــــــ ة  االتجاهات التي تشـــــــ

ا كيف يتم  ــً ــنرى أيضـــــ ــنبحث أكثر في هذا األمر . ســـــ ــاهمية يجب أن تكون مختلفة جذريا. ســـــ ــر التســـــ واالواصـــــ

 ترتيب الذرات الفلزية  في تراكيب شبكية مختلفة . 
 

 نظرية الحزم   2.3.1

 نموذج بســـيط لوصـــف الروابط الفلزية هو ما يســـمى نموذج بحر اإللكترونات . يمكن اعتبار الفلزات كما  

ــــبح" في جميع االتجاهات كما هو الحال في البحر.  الكا تيونات الفلزية  محاطة بإلكترونات التكافؤ التي "تســـــــ

في جميع االتجــــاهــــات حيــــث يمكن  ــاليــــة  ــائيــــة والحراريــــة العــ ــليــــة الكهربــ ــــ لهــــا املوصـــــــ بهــــذه الطريقــــة،الفلزات 

، يتعين علينا تقديم لإللكترونات التكافؤ  تحرك بحرية حولها. من أجل وصـــــــــف هذا بمزيد من التفاصـــــــــيل 

ـــــم  ـــــمعنا عنها في القســـــــ ـــــية . في نظرية املجموعة  املدارات الجزيئية )التي ســـــــ  2.2.2نظرية املجموعة االفتراضـــــــ

 النظرية املدارية الجزيئية ( هي املستخدمة مرة أخرى.  

( والذي يعتبر العنصــــــــــر األول في الدورة الثانية وبالتالي يحتوي على Liســــــــــنبدأ باســــــــــتخدام الليثيوم الفلزي )

ــــــهمــا 2sعنصـــــــــــــر واحـد فقط إلكترون التكــافؤ )يوضـــــــــــــع في املـدار   (. إذا اقتربـت ذرتـان من الليثيوم من بعضـــــــ

ــــــري ) ــــــيتم تحويــل املــدارات إلى مــدارين جزيئيين ؛ املــدار االصـــــــ واملــدارات (  2s  σالبعض فــإن ذرتين ذريتين ســـــــ

 (   2s *σاملضادة للتاصر )

ــــــم   ــــــحـة في القســـــــ ا للنظريـة املوضـــــــ النظريـة املـداريـة الجزيئيـة . إذا ـكان لـدينـا أربعـة ذرة الليثيوم ، و  2.2.2وفقـً

واثنين  (  2s  σ( إلى أربع مدارات جزيئية ؛ اثنين من املدارات التاصــــــرية )2sســــــيتم تحويل أربعة مدارات ذرية )
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من اعتبارات ميكانيك الكم ، املدارات التاصـــرية  واملدارات املضـــادة  (.  2s  *σة للتاصـــر )من املدارات املضـــاد

ــاوين في مســـــــتوى الطاقة وبالتالي  تتكون للتاصـــــــر ال يمكن أن  . هذا يعني أنهم ال يســـــــتطيعون أن يكونوا متســـــ

على  -كبير جدا  هو عدد - nذرات الليثيوم ) nســـيكون لكل منهم مســـتوى الطاقة الخاصـــة به. إذا كان لدينا 

مـدارات جزيئيـة ؛ مـدارات  من     n( تتحول إلى 2sاملـدارات الـذريـة ) n( ، فـإن  n  =6.023    ×2310ســـــــــــــبيـل املثـال  

ال يمكن  nبما أن تلك املدارات الجزيئية (.  2s *σ½   املدارات املضــــادة للتاصــــر  )nو   n( ½2s  σ  )التاصــــرية   

ــــــتويــات   ــــــتويــات الطــاقــة. وبــالتــالي ، يجــب أن تكون مســـــــ أن تتحلــل ، يجــب أن تكون جميعهــا مختلفــة في املســـــــ

الطاقة هذه قريبة جًدا وفي املمارســــــــة العملية تشــــــــكل شــــــــريط طاقة مســــــــتمر . الحاالت املوضــــــــحة تظهر في 

 . 19 - 2الشكل  

 
 الليثيوم  : مستويات الطاقة للمدارات الجزيئية لفلز 19 - 2الشكل 

 

ــا تخلق   ــة ذرات الليثيوم معــ ــة. )ب( أربعــ املــــدارات الجزيئيــ ــا تخلق اثنين من  )أ( اثنين من ذرات الليثيوم معــ

ا تخلق مـدارات جزيئيـة. عنـدمـا يكون عـدد الـذرات كبير   أربعـة من  املـدارات الجزيئيـة. )ج( ذرات الليثيوم معـً

 تمر في الطاقة . ، مستويات الطاقة في املدارات الجزيئية خلقت فرق مس 

كمية كبيرة من املدارات الذرية تتشـكل في املمارسـة العملية النتقال الطاقة املسـتمر بين املدارات الجزيئية. 

ــــــريــة في فلز الليثيوم بــإلكترون واحــد واملــدارات   ــــــيتم احتالل املــدارات التــاصـــــــ هــذا هو الفرق في  الطــاقــة . ســـــــ

 من  املضــــــادة للتاصــــــر فارغة. ألن االنتقال من امل
ً
دارات التاصــــــرية إلى مدارات املضــــــادة للتاصــــــر صــــــغير جدا

حيث الطاقة ، يمكن لإللكترونات أن تنتقل بســـهولة من املدار التاصـــري إلى املدار املضـــاد للتاصـــر. وبالتالي  

ــــــول على تيـار من اإللكترونـات املنقولـة عبر التركيـب الفلزي ألنـه يمكن لإللكترونـات أن  ــــــهـل الحصـــــــ من الســـــــ

لة في املدارات الفارغة املضـادة للتاصـر. يمكن أن تتدفق عبر الفلز  كإلكترون البحر . هذا هو  تتحرك بسـهو 

ــليــة الكهربــائيــة العــاليــة للفلزات  في جميع االتجــاهــات من غــايــة   نموذج اإللكترون   بــالتــالي تفســـــــــــــير للموصـــــــــــ

ــــــليـة الحراريـة العـاليـة تتبع في أعقـاب ــــــيط ونظريـة املجموعـة . املوصـــــــ يـل الكهربـائي العـالي التوصـــــــــــــ  البحر بســـــــ

 تنتقل إلكترونات التكافؤ تتحرك الحرارة كذلك. 
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 تراكيب الشبكة البلورية   2.3.2

ــــــرة.  ــــــف الرابطة الفلزية  وفًقا لنظرية االصـــــــ ــــــابق ، رأينا كيف يمكن وصـــــــ ــــــم الســـــــ يمكن أن تتحرك   في القســـــــ

إلكترونات التكافؤ بحرية عبر الشــــــــبكة الفلزية  في مدارات فارغة مضــــــــادة للتاصــــــــر. ولكن كيف هي الذرات  

الواحدة مرتبة بالنســــــبة لبعضــــــها البعض؟ ســــــوف نلقي نظرة على إجابة هذا الســــــؤال . عموما يمكن تمييز 

 نوعين من الهياكل في املركبات الصلبة: 

 رية  املركبات الصلبة البلو  -

 مركبات صلبة غير بلورية   -

ــلبــة البلوريــة ، هنــاك درجــة عــاليــة من النظــاميــة في التركيــب الــذي يتنــاقض مع املركبــات   ــــ في املركبــات الصـــــــ

ــلبــة غير البلوريــة التي تتميز بنقص تــام في النظــام. الفلزات  تنتمي إلى الفئــة األولى. يتم ترتيــب الــذرات   ــــ الصـــــــ

ورية . الذرات في هذه الشــبكات البلورية يمكن ترتي ها في أســاليب مختلفة  الفلزية  في ما يســمى الشــبكات البل

والتي يمكن أن الفلزية املختلفة لديها أنواع مختلفة من الكريســـــــــتال املتشـــــــــابك. ســـــــــنبحث في كيفية تنظيم 

ــلبــة يمكن  ــــ ــــــبكــات البلوريــة املختلفــة. في البــدايــة نفترض ذلــك يمكن اعتبــار ذرات الفلز كرويــة صـــــــ هــذه الشـــــــ

 يسها بحيث تالمس بعضها بعًضا. تكد

الشـــــبكات البلورية هي من حيث املبدأ تراكم وحدات صـــــغيرة جدا متطابقة. أصـــــغر وحدة موجودة تســـــمى أ 

®.  وحدات البناء  Legoوحدة الخلية . يمكن مقارنة كتل البناء / خاليا الوحدات الصغيرة هذه بكتل البناء  

ا. نحن ذاهبون لرايــة العــديــد من وحــدة هــذه الخاليــا  في أالصـــــــــــــغر يمكن بنــااهــا لتشـــــــــــــكيــل تركيــب كبير جــد

وصــــــف التراكيب البلورية  املختلفة في هذا القســــــم. نحن أســــــاســــــا ســــــوف ننظر إلى أربعة أنواع رئيســــــية من  

 التراكيب:  

 (  SCكعب البسيط  )الرص املحكم امل -

 الرص املحكم املكعب املركزي الجسم  )مخفية(   -

 (  hcpالرص املحكم السداس ي ) -

 (  fccالرص املحكم  املكعب الالمركزي الوجه ) -

(. هذا التركيب يتكون من طبقات  SCأبســـــــــط تركيب بلوري هو ما يســـــــــمى الرص املحكم املكعب البســـــــــيط )

 . 20-2من الذرات متطابقة وضعت بالضبط فوق وتحت بعضها البعض. تم رسم التركيب  في الشكل 
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 ( SC): الرص املحكم املكعب البسيط 20 - 2الشكل 

 )أ( طبقة واحدة من التركيب. )ب(وحدة الخلية. في الرص  البســــــيط ، يتم وضــــــع كل طبقة فوقها بالضــــــبط

وتحت بعضــها البعض. وبالتالي ، تالمس كل ذرة ســت ذرات أخرى )أربع ذرات في نفس الطبقة ، واحدة فوق  

 . 6وواحدة تحت (. وبالتالي فإن العدد التناسقي هو  

 20 - 2( له ذراته مرتبة في تركيب  الرص املحكم املكعب البســــــــيط. في الشــــــــكل  Poي )فقط البولونيوم الفلز 

جزء من الــذرة(. من    8/ 1×    8ذرة في املجموع )  1يتبين أن وحــدة الخليــة في التركيــب البلوري تتكون من   ب  

 وحـــدة الخليـــة كمـــا لوحظ أن الـــذرات تالمس على طول حواف وحـــدة الخليـــة . هكـــذا أطوال حواف وحـــدة 

ويشــار   b(. ُيشــار إلى طول حواف وحدة الخلية   b  =2 ×r( مرتين من نصــف قطرها الذري )2الخلية تســاوي )

ــــــف قطرهـا الـذري   ــــــمى عـدد    6تلمس    البلوري   . كـل ذرة في تركيـب    rإلى دائرة نصـــــــ ذرات أخرى وبـالتـالي مـا يســـــــ

 .  6التناسق هو 

 (.  bccمركزي  الجسم ) يسمى ببنية الرص  املكعبييمكن أيًضا رص الذرات املوجودة في الفلز  وفًقا ملا  

في هذا التركيب  ، يتم وضـع طبقات متماثلة من الذرات أعلى وأسـفل بعضـها البعض بحيث تكون كل طبقة  

بالضــــــــــبط فوق وتحت بعضــــــــــها البعض. يتم وضــــــــــع الذرات في طبقة واحدة فوق الثقوب املوجودة في  ثانية  

 أ.  21-2األسفل كطبقة كاذبة. هذا مرسوم في الشكل  
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 : الرص املحكم املكعبي مركزي الجسم )مخفية(21 - 2الشكل 

فل بالضـــــــبط . تالمس كل )أ( طبقتين من التركيب . )ب( وحدة الخلية. يتم وضـــــــع كل طبقة ثانية أعلى وأســـــــ 

 . 8ذرة ثماني ذرات )أربعة في الطبقة ألسفلى  وأربع في الطبقة ألعليا (. وبالتالي فإن عدد التناسق هو  

، بل أنها تمس الذرات في ي الطبقات املعنية، يتبين أن الذرات ال تلمس بعضـــــــــها البعض ف 21 - 2في الشـــــــــكل  

ــــــم وحدة ال ــــــفلى  وما فوق. من رســـــــ ــــــكل قطري من خالل وحدة   خلية،الطبقة ألســـــــ نرى أن الذرات تمس بشـــــــ

ــــــم قطري لوحــدة الخليــة    ــاوي جســـــــ ـــــ ــــــم . وبــالتــالي الطول يســـــــ  4الخليــة التي تؤدي إلى تركيــب محورهــا الجســـــــ

ــــــتخدام نظرية فيثاغورس وبالتالي فإن طول حافة الخلية الخلوية  ــــــف القطر الذري. باســـــــ ــــــعاف نصـــــــ   bأضـــــــ

  r.x(1/2  b = (4/3يساوي:

إلى    1الخليــــة على    تحتوي وحــــدة  ــــــــــافــــة  بــــاإلضـــــــ ـكـــاملــــة  الــــذرات التي تتوافق مع    8/ 1مرات    8ذرة  أجزاء من 

 8مجموعتين من الذرات في وحدة الخلية . كل ذرة تالمس ثمانية ذرات الذرات التي تؤدي إلى عدد تناســـــــقي  

 لهذا التركيب . 

ـــــــاس مربع للــذرات في كــل طبقــة )كمــا هو الحــال  من ترتيــب قــائم على أســـــــ
ً
( ، فــإن    bccو    sc  تراكيــب  في    بــدال

 من ذلك  
ً
الذرات يمكن ترتي ها بطريقة ســـــــــداســـــــــية. وهذا يعني أن كل ذرة ليس لديها أربعة جارات ولكن بدال

ســـــتة من الجيران في طبقة. بهذه الطريقة ســـــتكون الثقوب املوجودة بين الذرات في الطبقة أصـــــغر بكثير إلى 

وعموما الذرات حزمت معا. هناك نوعان مختلفان من التراكيب السداسية. األول هو     bcc و   scالتراكيب  

ــ ي التركيب األقرب  ) (. تم رســــــــم الشــــــــكل    fcc)   ة التركيب املكعبي مركزي الوجهبني ( والثاني هوhcpســــــــداســــــ

ق  تركيب كل طبقة ثانية توضــــــع بالضــــــبط فو  22 - 2( في الشــــــكل    hcpاألقرب للتركيب ســــــداســــــ ي األضــــــالع ) 

 وتحت بعضها البعض. 
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 (hcp: الرص السداس ي املحكم  )22 - 2الشكل 

ــــــمهـا بنقـاط زرقـاء   ــــــبط. مراكز الـذرات في الطبقـة الثـالثـة يتم رســـــــ ــــــع كـل طبقـة ثـانيـة فوق وتحـت بـالضـــــــ توضـــــــ

صــغيرة. يتم وضــع الطبقة الثالثة بالضــبط فوق الطبقة األولى. كل ذرة تالمس اثنا عشــر ذرة أخرى )ســتة في 

بالتالي فإن عدد التناســـــــــق هو  الطبقة وثالث في الطبقة االســـــــــفل منها  وثالث في الطبقة أالعلى منها (. و نفس  

ــتــة في نفس الطبقــة ، ثالث في الطبقــة    hcpنظًرا ألن كــل ذرة في بنيــة  و   .  12 ــــ ــــــر ذرة أخرى )ســـــــ تمس اثني عشـــــــ

ا التركيب ال يمكن أن يتم رســمها  . وحدة الخلية لهذ12ألســفلى  وثالثة في الطبقة ألعليا ( عدد التناســق هو  

   22 - 2بسهولة كما هو الحال مع التراكيب األخرى ، وبالتالي يظهر فقط تركيب الطبقات في الشكل 

وجودة فقط هي في أعلى لقد رأينا أن نصـــف الثقوب املوجودة في الطبقات التي تغطيها الذرات في الطبقة امل

(. هنا    fccالسـداسـ ًي فهو ما يسـمى ببنية املكعب املركزي الوجه )  أما التركيب اآلخر الرص املحكمأسـفل .   / 

ــــــعها فوقها   ــــــع الطبقة فوق الثقوب في الطبقة األولى مما يعني أن كل طبقة رابعة يتم وضـــــــ كل ثالثة يتم وضـــــــ

 . 23 - 2في الشكل    fccتماًما لبعضهم البعض. يتم رسم التركيب الطبقي ووحدة الخلية لتركيب  

 
 (fcc: الرص املحكم املكعب مركزي  الوجه ) 23 - 2الشكل 
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ــــــم الذرات في الطبقة الثالثة   )أ( يقع مركز الذرات في الطبقة الثالثة فوق الثقوب في الطبقة األولى و تم رســـــــ

بنقاط زرقاء صــغيرة. )ب(وحدة الخلية . كل ذرة تالمس اثني عشــرمن الذرات  األخرى )ســتة في نفس الطبقة 

 . 12ى  وثالثة في الطبقة ألسفلى (. وبالتالي العدد التناسقي  وثالثة في الطبقة أالعل

في موضـــــــع الطبقة   fccو تكمن بنية    hcp، ُيرى أن الفرق بين بنية  23a - 2والشـــــــكل   22 - 2بمقارنة الشـــــــكل  

ذرة أخرى )ســـــتة في نفس الطبقة وثالث   12يالمس    fccكل ذرة في تركيب     hcpالثالثة. أما بالنســـــبة للتركيب  

 في الطبقة ألسفلى  وثالث في الطبقة ألعليا (.  

ــهــا البعض على طول  12وبــالتــالي فــإن عــدد التنــاســـــــــــــق هو   ــــ . من وحــدة الخليــة ، نرى أن الــذرات تلمس بعضـــــــ

ــ "وجوه" وحدة الخلية . وبالتالي اســـــــــم هذا التركيب هو تركيب مكعبي م ــــ ــــــــ جه ، و يســـــــــاوي  الو   ركزي  قطري لــــــــ

الوجه املائل أربعة أضـــــعاف نصـــــف القطر الذري. باســـــتخدام نظرية فيثاغورس يمكن حســـــاب طول وحدة  

أجزاء من   8/ 1(. تحتوي وحدة الخلية على ست ذرات نصف زائد ثمانية    8) = r  ( ×½bوفًقا ملا يلي:  bالخلية 

 ذرات بصورة عامة. وحدة الخلية.   4الذرات التي تعطي ما مجموعه  

 . 3 - 2للتراكيب األربعة املختلفة في الجدول  قائمة ويرد 

 
 : تراكيب  الشبكة البلورية3 - 2الجدول 

 

ــــــــــ   bُيشــــار إلى طول الجانب في خلية الوحدة  الرص ،: مكعب بســــيط  r  .SCويشــــار إلى نصــــف قطر الذرات بــــــــ

BCC  مركزي الجسم: رص مكعب  ،FCCمركزي الوجه ،   : رص مكعبHCP الرص.: سداس ي   

عطى وحدة الخلية  تركيب  
ُ
 نظًرا ألنه ال يمكن رسمها بنفس املنهجية املتبعة التراكيب األخرى.    hcpال ت
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نحن اآلن قادرون على تحديد الطول الجانبي لوحدة الخلية للتراكيب البلورية  مختلفة معروفة منها نصــف 

ــا عـدد  3 -2القطر الـذري وفقـا للجـدول   الـذرات في ـكل وحـدة خليـة  ، وبـالتـالي نحن يمكننـا  . نحن نعرف أيضـــــــــــ

ــــــف قطرهـا الـذري لـذرات الفلز .  ـــــــاب كثـافـة الفلز من الطريقـة التي يتم بهـا رص الـذرات في الفلز ونصـــــــ حســـــــ

 سنحاول ذلك في املثال التالي. 
 

  ف: - 2مثال  

 (  Wكثافة التنغستن )

×   Å (r  =1.37 1.37. يبلغ نصــف قطر ذرة  التنغســتن    bcc( يفترض بنية Wالتنغســتن فلز انتقالي )

م / مول. ما هي كثافة فلز التنغســـتن  غ wt.   M   =183.84ســـم( والكتلة املولية للتنغســـتن هي 10  -8

 ؟ 

كــــل وحــــدة خليــــة على ذرتين )انظر   ــا نتعــــامــــل مع تراكيــــب  مخفيــــة ، تحتوي  نحن نعلم أنــــه عنــــدمــ

 (. وبالتالي يمكن تحديد كثافة فلز التنغستن على النحو التالي:   3 -  2الجدول 

 
 يمكن حساب كتلة ذرتين من التنغستن من الكتلة املولية وعدد أفوكادرو.  

 
ــــــف القطر الــذري ألننــا نعرف العالقــة بين الطول الجــانبي  يتم تحــديــد حجم وحــدة الخليــة من نصـــــــ

 .  3 - 2( وفًقا للجدول  r( ونصف قطرها )bلوحدة الخلية )

  
 يمكن اآلن حساب كثافة فلز التنغستن.

 
 

 

ــا في االتجاه اآلخر. إذا كانت الكثافة الفلزية  وتركيب   معروفة يمكن   الرصالحســـابات يمكن أن تذهب أيضـ

 حساب نصف القطر الذري. سنحاول ذلك في املثال التالي. 
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   س: - 2مثال  

 ( Ruنصف القطر الذري للروثينيوم)

ــــم غ 12.34نيوم . كثافة فلز الروثي  fcc( لديه تركيب  Ruفلز الروثينيوم االنتقالي ) و الكتلة  3م / ســـــــ

 غم / مول. ما هو نصف قطر الذري لذرات الروثينيوم ؟   RuM    =101.07املولية هي 

ذرات وفقــا للجــدول    4كــل وحــدة خليــة  تحتوي على    fcc تركيــب    ونحن نعلم أننــا عنــدمــا نتعــامــل مع

 . وبالتالي يمكن تحديد حجم وحدة الخلية على النحو التالي:  3 -2

 
 ذرات من الروثينيوم من الكتلة املولية وعدد أفوكادرو.  4يتم حساب كتلة 

 
 يتم حساب حجم  وحدة الخلية .

 
 Volumeالخلية  التي يتم رفعها إلى قوة ثالثة )يســـاوي حجم  وحدة الخلية  الطول الجانبي لوحدة 

3= b   .) 

ــانبي   ــة بين الطول الجـ ــا نعرف العالقـ ــا أننـ ــــــف الـــذري    bبمـ ــة والنصـــــــ ــذلـــك إلى   rلوحـــدة الخليـ ا لـ ــً وفقـ

 ، يمكن اآلن حساب نصف القطر الذري للروثينيوم. 3 -  2الجدول 

 
 

 

بلورية. في القســـــــــــــم الشـــــــــــــيكـة ال  فلزية في تراكيـباآلن نحن نبحـث في الروابط الفلزية  وكيف ترتب الذرات ال 

 التالي سوف نلقي نظرة على الروابط األيونية واملركبات.  
 

 الروابط األيونية   2.4

االنتقال من الروابط التســاهمية النقية على الروابط التســاهمية القطبية إلى الروابط األيونية بطالقة كما  

أنواع االواصــر . ســنبحث في هذا القســم عن الروابط ذات الطابع األيوني. نحن   2.1.1هو موضــح في القســم  
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ــا   ة البلوريـة ممـاثلـة للتراكيـب الفلزيـة  بـالبحـث في كيفيـة ترتيـب املركبـات األيونيـة في الغـالـب في الشـــــــــــــبكـ  أيضـــــــــــ

 تراكيب الشبكة البلورية  .  2.3.2املوصوفة في القسم  

 

 الصفات أاليونية   2.4.1

ــاهمي نقي في حين أن  ــالبية بين ذرتين صـــــفر )ذرتان متطابقتان( يكون لديك رابط تســـ عندما تكون الكهروســـ

لبية بين الذرات. عندما يصــــــــــل االختالف في الرابطة تســــــــــاهمية قطبية إذا كان هناك اختالف في الكهروســــــــــا

الســـــــالبية الكهربائية إلى مســـــــتوى معين ، تكون فيه إلكترونات الرابطة في املمارســـــــة العملية تماًما وضـــــــعت 

ــالبية   ــنيف الرابطة بانها أيونية ألنه لم يعد لدينا زوج   electronegativeحول الذرة األكثر كهروســــ ، يتم تصــــ

ــــــر  الكتروني لالصـــــــــــــرة ولكن ت بين الكــــاتيون واألنيون. لالواصـــــــ ــتــــاتيكيــــة  ــــ االلكتروســـــــ وجــــد بعض التفــــاعالت 

الكيميائية يمكنك التحدث عن مقدار الصـــــــــفات  األيونية التي تعرضـــــــــها االصـــــــــرة . يمكن حســـــــــاب الصـــــــــفة  

األيونية على أســـاس على شـــحنة اإللكترون واملســـافة لالواصـــر التي لن نذهب أبعد من ذلك في هذا الكتاب.  

 . 24 - 2بي بين درجة الصفة األيونية واالختالف في الكهروسالبية بين الذرات الشكل  اتصال نس 

 
 : الصفة  األيونية24 - 2الشكل 

 بين اثنين من الذرات في االواصر  العالقة بين الصفات   األيونية للرابطة والفرق في الكهروسالبية  

ــــــاهمي النقي )رابط  ــــــبة    H-Hيعرض الرابط التســـــــ ا أيونًيا بنســـــــ
ً
ــــــبيل املثال( حرف ٪ بينما يوجد رابط 0على ســـــــ

٪ من الصــفة األيونية. الروابط في كلوريد الصــوديوم  42( فيه  H-Fتســاهمي قطبي مثل فلوريد الهيدروجين )

 ٪ من الصفة  األيونية.  72تحمل )كلوريد الصوديوم( عادة تعتبر أيونية. هذه الروابط في كلوريد الصوديوم 

ـــــــاهميــة القطبيــة إلى الروابط األيونيــة  ـــــــاهميــة على الروابط التســـــــ هــذا يؤكــد أن االنتقــال بين الروابط التســـــــ

٪ ألن اإللكترونات الرابطة ستكون دائما   100بطالقة للغاية. ال اواصر في الواقع تحمل صفة أيونية بنسبة 

 ئيلة جدا من الوقت. حول الذرة أالقل الكترونية بنسبة ض
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قوة الرابطة األيونية تعتمد على حجم األيونات. أيون أصـــــــــغر ، هو منطقة الســـــــــطح أصـــــــــغر . وهذا يعني أن 

شــــحنة أاليون يجب أن توزع فقط في جميع أنحاء املنطقة أالصــــغر وبالتالي فإن كثافة الشــــحنة تزيد عندما  

أكبر ، زيادة في قوة االصـــرة األيونية. لذلك فإن    نصـــف القطر األيوني. عندما تكون كثافة الشـــحنةينخفض  

ألن نصـــــــــف قطر الفلورايد هو أصـــــــــغر من نصـــــــــف قطر اليوديد وبالتالي فإن   LiIأقوى من رابطة  LiFرابطة  

ا بــدرجــة أكبر بــأيون الليثيوم 
ً
ــــــيكون  الفلورايــد مرتبطــ ــــــحنــة الفلوريــد أكبر من يوديــد. هــذا يعنى ســـــــ كثــافــة شـــــــ

 باليود. 
ً
 مقارنة

 التراكيب الشبكية للمركبات األيونية   2.4.2

ــــــم   ــــــبكــة  بلوريــة مختلفــة    2.3.2لقــد رأينــا في القســـــــ ــــــبكــة البلوريــة  بــأن ذرات فلزيــة مرتبــة في شـــــــ تراكيــب الشـــــــ

التراكيب . وينطبق الشــــــــ يء نفســــــــه على العديد من املركبات األيونية الصــــــــلبة. األنيونات غالبا ما تكون أكبر 

ك غـــالبـــا مـــا تشـــــــــــــكـــل هـــذه األنيونـــات بنيـــة الشـــــــــــــبكـــة  ومن ثم تقع الكـــاتيونـــات في بكثير من الكـــاتيونـــات لـــذلـــ 

"الثقوب" في تراكيب الشـــــبكة . بالنســـــبة للذرات الفلزية ، نفترض أن األيونات هي كرات صـــــلبة يمكن رصـــــها  

معا حتى تالمس بعضهم البعض. النسبة بين نصف قطر الكاتيونات واألنيون يحدد التركيب الشبكي الذي  

ـــــبة  يت ـــــمى هذه النســـــــ يمكنك معرفة أي بنية تعتمد عليها   4 -  2. في الجدول   - r   / +rبناه املركب األيوني. وتســـــــ

النســــــــــــــب. بــالطبع هنــاك بعض االســـــــــــــتثنــاءات التي يمكنــك العثورعلى    r /  -r  +املركبــات األيونيــة في  مختلفــة  

ـــــق   . عدد التناســـــــ
ً
ـــــيال ـــــها كل ي عدد األنيونات التي يليرو  معلومات عنها في الكتب التعليمية األكثر تفصـــــــ مســـــــ

 كاتيون في هيكل الشبكة.  

 

 : التراكيب للمركبات األيونية4 - 2الجدول 

. عدد التناســـق يحكي كم عدد ملســـات  األنيونات    r   /-  r  +تركيب  املركب األيوني يعتمد على النســـبة 

 والكاتيونات.
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ــبــــة    ــــ ــالــــة الكــــاتيونــــات    0.999و    0.732بين     r   /-  r  +عنــــدمــــا تكون النســـــــ ، تكون البنيــــة مكعبــــة. في هــــذه الحــ

ــة ) ــة البســـــــــــــيطـ ــة املكعبـ ــا للفلزات  SCواألنيونـــات هي بهـــذا الحجم والتركيـــب يتوافق مع البنيـ ــا عنهـ ( التي قرأنـ

تراكيب الشـــــــــبكة البلورية (. ســـــــــيتم وضـــــــــع األنيونات والكاتيونات في تركيب بســـــــــيط مكعب   2.3.2)القســـــــــم  

ا بثمانية أنيونات وبالعكس. يتم عرض وحدة   الخلية ملثل هذا التركيب  
ً
لذلك أن كل كاتيون ســـيكون محاط

 . 25 -  2كما في الشكل 

 
 : تركيب  مكعب ملركب أيوني 25 - 2الشكل 

  

ــبـة   . كـل ـكاتيون يالمس  0.999  -  0.732في القيمـة     r   /-  r  +وحـدة الخليـة لتركيـب مكعـب ملركـب أيوني مع نســـــــــــ

ــــــيزيوم ) ( مثـــال على مركـــب أيوني مع  CsClثمـــانيـــة أنيونـــات ويمس كـــل أنيون ثمـــانيـــة  ـكــاتيونـــات. كلوريـــد الســـــــ

 تركيب مكعب. 

تتالمس على طول القطر خالل وحدة الخلية  ، من املخطط أن األيونات في وحدة الخلية  25 -  2في الشــــكل 

ـــف قطر أنيون +   2. هذه يعني أن القطر لديه طول يتوافق مع   ـــف قطر الكاتيون. مثل هذا   2× نصـــــــ × نصـــــــ

 ينظر إلى تركيب كلوريد السيزيوم. 

ــبـــة    ــــ ــــــطوح. هـــذا يعني أن   0.732و    0.414بين    r   /-  r  +عنـــدمـــا تكون النســـــــ ، فـــإن التركيـــب  يكون ثمـــاني الســـــــ

اتيونات هي وضـــــــعت في الثقوب الثماني الســـــــطوح في شـــــــبكة أنيونية. هذا التركيب يســـــــمى تركيب  كلوريد الك

الصـــوديوم ألن امللح املعروف جيدا جدا لديه هذا التركيب . تركيب كلوريد الصـــوديوم لوحدة الخلية هو ما  

 . 26 -2رسم في الشكل 
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 : تركيب  ثماني السطوح ملركب أيوني 26 - 2الشكل 

 

. الكـاتيونـات  وضـــــــــــــعـت في الثقوب  0،732-0،414في قيمـة     r   /-  r  +ركيـب  ثمـاني الســـــــــــــطوح ملركـب أيوني معت

الثماني الســطوح في شــبكة  أالنيون. وبالتالي كل كاتيون يمس ســتة أنيونات. هذا التركيب هو غالًبا ما يطلق 

 عليه تركيب كلوريد الصوديوم ألن "امللح الشائع" املعروف جيًدا له هذه البنية.  
 

تيونات توضــع في فتحات الثماني الســطوح في الشــبكة األنيونية. وبالتالي فإن  ، ُيرى أن الكا  26 - 2في الشــكل 

كل الكاتيونات لديها ســـتة من جيران أنيونات. من االعتبارات الهندســـية في دائرة نصـــف قطرها من الثقوب  

 االتية:ثماني السطوح تحسب من نصف قطر األنيونات وفًقا للمعادلة  

 
، يكون التركيب رباعي السـطوح. في هذه الحالة الكاتيونات   0.414و   0.225بين   r   /-  r  +عندما تكون النسـبة  

ــــــطوح من تركيـب   ــــــجم مع الثقوب ربـاعي الســـــــ ــــــبيـا بـاملقـارنـة مع األنيونـات. وبـالتـالي فـإنهـا تنســـــــ ــــــغيرة نســـــــ هي صـــــــ

 . 27 -2أالنيون. هذا هو الرسم لشبكة البلورية كبريتيد الزنك في الشكل  
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 ل رباعي السطوح ملركب أيوني: تركيب شك 27 - 2الشكل 

 

ثقوب تركيب رباعي   . يتم وضــــــــع الكاتيونات في0.414 - 0.225في قيمة من     r  /-  r +مركب أيوني مع النســــــــبة  

ــــــطوح أنيون. وبـالتـالي كـل الكـاتيون تالمس أربعـة أنيونـات. كبريتيـد الزنـك )الزنـك( هو مثـال ملركـب أيوني  الســـــــ

 مع تركيب  رباعي السطوح. 

ــــــطوح في هـذا التركيـب .  يتم ترتيـب األنيونـات في نظـام رص مكعـب ، وتقع الكـاتيونـات في الثقوب ربـاعيـة الســـــــ

ــاب  وبـالتـالي ـكل ـكاتيون لـد ــــ ــــــف قطرهـا يمكن حســـــــ ــــــيـة نصـــــــ يـه أربعـة جيران من أنيونـات. من اعتبـارات هنـدســـــــ

 (. 5 -2ثقوب رباعي السطوح من نصف قطر األنيونات وفًقا للمعادلة )

 
ا     0.414و    r   /-  r  0.225  +( يمكنــك أن ترى ملــاذا هي في  5  -  2( و )4  -  2من خالل النظر إلى املعــادلتين ) )وفقــً

 الحدود الدنيا لتركيب رباعي السطوح وثماني السطوح على التوالي.   ( ، لدينا 4 - 2للجدول  

 حسابات الطاقة في املركبات األيونية   2.4.3

في القســـــــــم الســـــــــابق ، رأينا كيف يتم ترتيب املركب األيوني في كثير من األحيان في تراكيب  شـــــــــبكية مختلفة  

ــــــم  القســـــــ ــذا  ــــــننظر في هـــ أنيون. ســـــــ ــا  ــــــف قطرهـــ ــاتيون ونصـــــــ الكـــ ــــــف قطر  بين نصـــــــ ــة   ــبـــ ــــ النســـــــ ــادا على  اعتمـــ

ال فلز  الطاقةالشـــــــــــــبكية  في مركب أيوني وكيف يمكن حســـــــــــــاب مجموع التغير في الطاقة عندما يتفاعل مث

الليثيوم وغاز الفلور مع فلوريد الليثيوم الصـــلب. اســـتنادا إلى هذا املجمع املحدد نحن ســـوف نرى كيف ان 

يمكن أن تقودنا الطاقة إلى  مزيج من مصـــــطلحات مختلفة مثل الطاقة الشـــــبكية ، طاقة التأين والتســـــامي  

 حساب مصطلح محدد للطاقة.  
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   ص: - 2مثال  

 ( LiFلليثيوم )حسابات الطاقة لفلوريد ا

الليثيوم فلوريــد    ويتكون مــا هو التغير الكلي في الطــاقــة عنــدمــا يتفــاعــل فلز الليثيوم مع غــاز الفلور  

 الصلب ؟ 

LiF (s) →(g)  2Li (s) + ½ F 

مول    1فيها والذي نبحث عنه هو الحالة التي يتفاعل  . 28 - 2يتم رســـــــم تغييرات الطاقة في الشـــــــكل 

من فلوريــــد الليثيوم   مول   1  وبــــالتــــالي تكون من جزيئــــات غــــاز الفلور  مع ½ مول  الليثيوم  ذرات  من  

 الصلب.  

 
 فلوريد الليثيوم لتكوين: مخطط الطاقة 28 - 2الشكل 

 

تشير  و   التفاعل. حدوثإلى األعلى إلى ضرورة توفير الطاقة من أجل  تتجهتشير األسهم التي 

مول   1وبالتالي تكون . حدوث التفاعلعند   تحريرهاإلى أسفل إلى أن الطاقة يتم  تتجهاألسهم التي 

 .  لبمن فلوريد الليثيوم الص
 

 :الخطوات بصورة تفصيلية  في ادناه يتم شرح
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هو    enthalpyانثــالبي التســــــــــــــامي  ويكون  غــاز الليثيوم.    الىفلز الليثيوم    يهي تســــــــــــــام  الخطوة األولى

 كيلو جول / مول.    161

 كيلو جول مطلوبة.  161وبالتالي  

 كيلو جول / مول.   520طاقة التأين لليثيوم هي وتكون  ذرة غاز الليثيوم.  تأينهي   والخطوة الثانية

 طلوبة. هي الطاقة املكيلو جول   520وبالتالي  

ولكســــر هذه  .  احادية فلور التســــاهمية للحصــــول على ذرات    F-Fهي كســــر روابط   والخطوة الثالثة

ــر ، فإن منصـــف   كســـره يجب  وألن، كيلوجول / مول   154يتطلب  االصـــرة   كيلو   77ول  من االواصـ

 طلوبة. مول تكون هي الطاقة امل  / جول 

الرابعةةةةةة كــــــل  هي    الخطوة  ا.    تــــــأخــــــذفلور  ذرة  جعــــــل  ــً هنــــــا  ان  إلكترونــــ الطــــــاقــــــة  االلفــــــة    يعتبرتغير 

 كيلو جول.   328عن    تحريركغم / مول . وبالتالي يتم  328- التي تكون للفلور   االلكترونية

فلوريــد الليثيوم   وتكوينهي الســـــــــــــمــاح أليونــات الليثيوم والفلوريــد بــالتفــاعــل    والخطوة الخةامسةةةةةةةةةةةةةة

كيلو جول / مول .  1047وهو    LiF ـــــــــــــ الشبكة البلورية  ل  طاقةمع  هنا   ةالطاقتغير ويتوافق  الصلب.  

ــــــيتم تحرر وانبعـاث    ـكأيونـات  LiFمول  من    1  عنـد تكون وهكـذا   كيلو   1047طـاقـة بمقـدارغـازيـة ، ســـــــ

 جول. 

 وبالتالي يمكن تحديد التغير الكلي في الطاقة من خالل تلخيص الطاقات في الخطوات الخمس. 

 
و    Li(sمول من )  1  تفــاعــل  من  LiF(sمول من )  1  تكون كيلو جول عنــدمــا ي  617يتم إنبعــاث     حيــث

  F(g) 2من  مول ½ 

ختلفة عندمـا  املطاقة  ال  عوامل، يمكنك حســـــــــــــاب    28 - 2للطاقة كما في الشـــــــــــــكل    مخطط تكوينمن خالل 

 .  العلميةفي جداول األدبيات والكتب   العوامليمكن البحث عن العديد من  و أخرى معروفة.   عواملتكون  

 

 الثانيالفصل  خالصة 2.5

ــــــل نظرنا إلى ثالثة أنواع من الروابط الكيميائية ؛  ــــــاهمية ، روابط أيونية   روابطفي هذا الفصـــــــ   والروابط تســـــــ

ــــــتخـدام نمـاذج ونظريـات مختلفـة    حيـث تمالفلزيـة .   ــــــف الروابط بـاســـــــ . من اجـل فهم املـدارات الجزيئيـةوصـــــــ

 . االول في الفصل   لها  تطرقناتتشكل هذه املدارات الجزيئية من املدارات الذرية التي و 
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غيرات الطاقة املرتبطة مع تشكيل  من خالل االشارة الى تالروابط التساهمية  تم التعرف على   2.2في القسم 

ــــــكيل رابطة كيميائية إجمالي يجب أن   وتم التوصـــــــــــــلبط الكيميائية.  الروا تكون الطاقة  إلى أنه من أجل تشـــــــ

ــــــافة  املســـــــــــــافة  امل  وعلىبين الذرتين   لهـاالحـد األدنى   عنـد بالتـالي طول الرابطـة هي عينـة بين الذرات. هذه املســـــــ

بعض الذرات وتشـــــكل    تظامانســـــبب  في تفســـــير  النظرية املدارية الجزيئية ويمكن ان تســـــتخدم  التســـــاهمية.  

كما   املدارات التاصـــــرية واملدارات املضـــــادة للتاصـــــر .  يأتي دور هنا  و جزيئات بينما ال تنتضـــــم جزيئات أخرى.  

ـــــتطيع توقع ما إذا كانت  اســــــــــــتخدام  انه  ـــــرة . هكذا نســـــــ نظرية املدارية الجزيئية تمكنا من التنبؤ برتبة االصـــــــ

الرابطـــة عبـــارة عن رابطـــة مفردة أو مزدوجــة أو ثالثيـــة. من أجــل التحـــدث عن ترتيـــب ذرات مختلفـــة داخــل 

أو أيون مركــــب تعلمنــــا    نيعطي معلومــــات عتركيــــب لويس يمكن أن    حيــــث ان  بنيــــة لويس.  كتــــابــــةجزيء 

زواج اإللكترونـــات( حول  األ نفردة و املزواج  روابط األ اإللكترونـــات )  ومواضـــــــــــــععن ترتيـــب الرابطـــة  و التركيـــب  

تخبرنــا  حيــث  .  VSEPRنظريــة    عنــد تطبيقهــذه املعلومــات مفيــدة  و الــذرة املركزيــة في جزيء أو أيون مركــب.  

ن بعضـــــها قدر اإلمكان.  بعيدا ع متموضـــــعةأن مجموعات اإللكترونات حول الذرة ســـــتكون  ب  VSEPRنظرية  

ــة الفعلية   VSEPRوبالتالي فإن نظرية   ــاعدنا على التنبؤ بالهندســــــ يون. لكن األ ركب  مجزيء أو  للهي أداة تســــــ

ا عن مكــــان  VSEPRنظريــــة   ــً ــيئــ ــــ ؛ في أي    لو بعبــــارة اخرى املختلف    اتاإللكترونــــ   الــــدقيق لتموقع  ال تخبر شـــــــ

ابـة على هـذا الســـــــــــــؤال ، علينـا اســـــــــــــتخـدام نظريـة  جـ لإل ؟  يـةجموعـات اإللكترونامل  يتم اســـــــــــــتضــــــــــــــافـةاملـدارات  

ــهـــارهـــاتحول املـــدارات الـــذريـــة أو "  على كيفيـــة  يمكن التعرفالتهجين املـــداري. من هـــذه النظريـــة   ــــ " إلى انصـــــــ

يعتمد نوع التهجين  حيث  .  VSEPRاالتجاه "الفـــــــــــــحيح" في الفضـــــــــــــاء وفقا لنظرية  وبهجينة  جزيئية  مدارات  

 الذرة املركزية.  باملحيطة   اإللكتروناتعلى عدد مجموعات  
 

ــاهميــة هي "مغلقــة" جــدا في املــدارات الهجينــة التي  ان   ـــــ   ســـــــــــــلوكهــا   يكون إلكترونــات الرابطــة في الرابطــة التســـــــ

نموذج  هذا على عكس الروابط في الفلزات. هذه الروابط يمكن وصـــفها عن طريق  و للغاية .  يئســـ   الكهربائي

كمــا ان .    بحريــة  أن تتحرك في التركيــب الفلزي   هــاإلكترونــات التكــافؤ يمكنأن  بــ يخبرنــا  وهــذا  بحر اإللكترونــات  

ــــــر التي تقع كلها   ــــــادة للتاصـــــــ نظرية املجموعة تخبرنا أن إلكترونات التكافؤ تتحرك في املدارات الفارغة املضـــــــ

العالي للغاية  تفســـر الحركة الحرة لإللكترونات في الفلزات االرتفاع و قريبة جدا في الطاقة ملدارات التاصـــر . 

الكهربائية والحرارية للفلزات . يتم ترتيب الذرات الفلزية  في تراكيب  الشـبكة البلورية املختلفة.   للتوصـيلية

بلورية  ونصــف قطرها الذري يمكن أن يؤدي إلى حســاب كثافة  الشــبكة البنية   ان التعرف علىرأينا كيف و 

 الفاز . 
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االنتقال من التســــــــاهمية الى التســــــــاهمية القطبية إلى الروابط ويعتمد وصــــــــف الروابط األيونية كذلك. وتم 

من  األيونية للغاية على الفرق في الكهروســـــــالبية بين الذرات. االواصـــــــر التســـــــاهمية تتكون من مشـــــــاركة زوج 

ــتـاتيكيـة بين الكـاتيون واألنيون. وغالبـا مـا  ، اما    ةاملنفرد  تروناتااللك ــــ الروابط األيونيـة هي تفـاعالت إلكتروســـــــ

يتم ترتيب املركبات األيونية الصلبة في تراكيب  الشبكة البلورية  مع العديد من أوجه التشابه مع التراكيب  

نوع التركيب الشـبكي للمركب األيوني الصـلب  مد ويعتملركبات الفلزية . شـاهدناها في ا  التيالشـبكة البلورية  

 على النسبة  بين نصف قطر الكاتيون واألنيون.  
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 الثالثالفصل 

 " التفاعالتحركيات "

نبدأ في هذا الفصل  سفهم حركية التفاعل الكيميائي.    من الناحية العملية هو من أهم تطبيقات الكيمياء  

حركية التفاعل  بعد ذلك سيتم تناول  بالفهم األساس ي للتفاعل الكيميائي وكيفية كتابة معادلة كيميائية  

 بصورة اعمق.  الكيميائي
 

   التفاعل الكيميائي  3.1

عندما تكون  النواتج واملواد املتفاعلة التي تشارك في التفاعل. أوال  من خاللالتفاعل الكيميائي يتم تعريف 

التي يمكن فيها تحضير املادة الكيميائية  و من التجارب على سبيل املثال    كل من النواتج واملتفاعالت معروفة

من أجل التأكد من وجود عدد متساو من الذرات على كل    Stoichiometricفي معادلة العناصر املتكافئة  

 وهذا يجب تحققه في التفاعل الكيميائي. . جانب من جوانب سهم التفاعل 

  املتعارف عليها  طريقةال   وللتفاعل ه  رمزي الخطط  امل وان  هناك بعض املبادئ عند إنشاء معادلة متكافئة.  

،  قدر ممكن من املعلومات الفحيحة  اعل عن أكبركيميائي. يجب أن يعبر مخطط التفالتفاعل  اللتمثيل  

 التالي:  ك غالًبا ما يكون من املفيد كتابة مخطط التفاعل و 

 تتم كتابة املواد املتفاعلة على الجانب األيسر والنواتج على الجانب األيمن.   -

 كانت عليه قبل وبعد التفاعل الكيميائي.   التي الهيئةعلى  املوادتتم كتابة  -

 .  فقطالتي تشارك في التفاعل  وادامليتم تضمين  -

من حيث املبدأ عملية توازن. هذا التوازن  فيها  يوجد  في التفاعالت التي  يتم استخدام سهم مزدوج   -

يسير   التفاعل  كان  إذا  استخدامه  يمكن  وباملثل  واحد  استخدام سهم  يمكن  اليمين  إلى  كان  اذا 

 في الحالة األخيرة ال يوجد تفاعل .  ، و اليسار باتجاه 
 

   أ: -3مثال 

  4BaSOترسيب  معادلة تفاعل

( إلى  2BaCl( بإضافة كلوريد الباريوم )  4BaSOسلفات الباريوم ) لترسيباكتب مخطط التفاعل 

 (: 4SO2Naمحلول مائي من كبريتات الصوديوم )

 : ونحصل على باتباع القواعد العامة  ويتم ذلك 
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القواعد املذكورة   تتطابق مع طريقة الكتابة الفحيحة التي   هماحيث يكون السطران األخيران 

 أعاله.  
 

التفاعل على املضـــــــ ي يحث    وهو ماالتفاعل  تلقائية  في جميع التفاعالت الكيميائية ، من الضـــــــروري معرفة   

أنه حتى لو ف.  ةســـــــــريع  يجري بصـــــــــورةقدما في حد ذاته. أن التفاعل التلقائي ال يعني بالضـــــــــرورة أن التفاعل  

فمن   كمية املنتج كافية. وبالتاليكان التفاعل تلقائًيا ، فقد يســــــــتغرق األمر ســــــــنوات عديدة قبل ان تصــــــــبح  

 التفاعل . سرعة  الضروري معرفة معدل  

 .  ما سيتم تناوله في هذا الفصل وهذا التفاعل الكيميائي حركية  الكيمياء باسم من جزء  لهذا اُيعرف و 
 

   ب: -3مثال 

   إنتاج األمونيا
 

سماد.  كيستخدم على سبيل املثال  والذي  أحد أهم التفاعالت الكيميائية     3NHيعتبر إنتاج األمونيا  

ية  من وجهة نظر الديناميكاألمونيا   وتتكون مليون طن من األمونيا كل عام.   20 يعادليتم إنتاج ما 

 الحرارية على النحو التالي:  

 
 

  ، يكون ومع ذلك  لن    مئوية  25كل غاز عند درجة حرارة  على ش   2Hو     2N  عندما  التفاعل  فان 

 درجة مئوية.    25للغاية عند  بطيءً  يكون  التفاعلسرعة حقيقة أن معدل  ويعود هذا الى  يحدث،

. هذا يوضح أنه حتى لو    العملي  الجانبفي     3NHعلى الباحث أن يجد أساليب أخرى إلنتاج  لذلك  

  stoichiometryمن وجهة نظر الديناميكية الحرارية وحتى لو كان    يحدثكان التفاعل  في الواقع قد  

من  حدث بسرعة كافية الستغالل التفاعل  يفي الواقع سوف  فمن غير املؤكد أن التفاعل    مناسب

معرفة ش يء ما حول معدل سرعة    ماسبق  من الضروري باإلضافة إلىلذا فانه  .    ة عمليالناحية ال

 التفاعل .  

 

 

 



 

91 
 

 معدل سرعة التفاعل  3.2

  الزمناملتغيرة مع    املتفاعالت او النواتج هو تركيز  و مصطلح سرعة التفاعل.    نعرض في هذا الفصلسوف  

التفاعل على النحو  سرعة  يمكن التعبير عن معدل    (مول / لتر)  A  فمثال لتركيز العينةللتفاعل الكيميائي.  

 التالي: 

 

 

   ج:  -3مثال 

 تحلل ثاني أكسيد النيتروجين 
 

  25في درجة حرارة الغرفة )  2NO  بغاز  قارورة من الغاز مليئة  تهيئةنبدأ من خالل    هذه التجربةفي  

، ولكن إذا تم تسخين الغاز حتى    مستقر  2NO  هذه يكون املتفاعل  درجة مئوية(. في درجة الحرارة

 التالي:   وذلك حسب التفاعل  2Oو  NOدرجة مئوية ، فإنه يتحلل إلى  300

 
 ، يتم الحصول على البيانات التالية:  للزمن عن طريق قياس تركيز الغازات الثالثة كدالة 

 
وتكون  .   2O  بداللة تكون املادة ( يصبح من املمكن تحديد السرعة 1-3من خالل تطبيق املعادلة )

 ثانية:  200← ثانية  150 ةالزمني خالل الفترة 2O سرعة تكون املادة 

 
 ثانية هي:   400 ←  ثانية 350 التكون خالل الفترةفي حين أن سرعة 
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 ثابًتا ولكنه ينخفض  

ً
ـــــرعة التفاعل  ليس  عامال ــارة إلى أن معدل ســـــــ ـــ فعلًيا مع  وبالتالي ، تجدر اإلشـــــــ

 .  وكما الحظنا اعاله  مرور الوقت

جزيء واحد من  تتحول الى    2NOجزيئين من  فان كل    2NOالـ  لتحول   stoichiometry  قواعد  باتباع

2O 2الـلتحول . وبالتالي فمن السهل أن نفهم أن معدل سرعة التفاعلNO  مضاعف يجب ان يكون 
ً
  ا

 . وبالتالي ، فإننا قد نلخص معدل سرعة التفاعل على النحو التالي:    2Oتكوين سرعة بالنسبة الى  

 
 .2O· السرعة لتكوين  2NO =2= السرعة لتكوين    2NO  التفاعل بالنسبةلـالسرعة 

 

 تعبيرات معدل سرعة التفاعل   3.3

ولكن كما ذكرنا سابًقا ، فإن    ة  هي باتجاه واحد اي الغير عكوس حتى اآلن نظرنا فقط في التفاعالت التي  

جميع التفاعالت  من حيث املبدأ متعاكسة يعني أن التفاعالت تعمل في كال االتجاهين. في املثال السابق  

ثاني أكسيد النيتروجين في حالة    بصورة معاكسة حيث يتكون   تفاعلال   هذا  قد يحدثفتحلل    الذي يتضمن 

 :   2Oوجود فائض متوفر من 

 
  التعقيديتم تجنب  عادة  و لها أهمية فيما يتعلق بكتابة تعبيرات املعدل لسرعة التفاعل .  التفاعالت هذه  

قط على تركيز املواد  فترض أن معدل سرعة التفاعل يعتمد فولكن باهمالها ببإهمال التفاعالت املتعاكسة  

 كاالتي: السرعة تعبير معدل ب تحلل ثاني أكسيد النيتروجين لذا يكتب املتفاعلة. 

 
كيف يصف  الذي  التعبير  هذا  املتفاعلة  يالتفاعل  سرعة    معدل  ان  يسمى  املادة  تركيز  على   يـعتمد 

والتي يجب تحديدها دائما   رتبة التفاعلب  nويسمى   سرعة التفاعل  ثابت  ب  k  . يسمى(معدل سرعة التفاعل)

 وكذلك عدد  سالبا  او   موجبارتبة التفاعل  وقد يكون عدد  من البيانات التجريبية.  
ً
. بشكل  اأو كسر   اصحيح  ا

، ألن هناك   2أو    1أو    0إما    وه  n  يكون فيها  تحت ظروف    معدل سرعة التفاعلعام يتم دراسة تعبيرات  

زمنية مختلفة   لقيم  تحليلية   
ً

لـ  tحلوال تكون  k امالت معوقيم  للـ  n  قيمة  . عندما  على    0  مساوية  يطلق   ،

  2أو    1هو    nصفري ، بينما لدينا الدرجة األولى والثانية للتفاعل  النظام عندما يكون  الالتفاعل  ب التفاعل  

 (: 2-3األشياء التالية جديرة باملالحظة فيما يتعلق باملعادلة )كما ان على التوالي. 

التفاعل هو درس في ظل ظروف ال تسهم  سرعة تركيز املنتج ال يأخذ جزًءا من تعبيرات املعدل ألن معدل 

 في املعدل العام لسرعة التفاعل. 
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موجودة من معادلة   يجب دائما أن تحدد من البيانات التجريبية وال تكون   nقيمة درجة التفاعل 

 التفاعل.  

   د: - 3مثال 

 رات ملعدل سرعة التفاعل  بالنسبة إلى:رتبة التفاعل  والتعبي

 معبرا عن:   A ، قد تكون تعبيرات املعدل العام الستخدام املتفاعل  n 1. رتبة التفاعل  ، حيث تساوي 1 

 
يعتمد على التركيز    Aقد يتم حل هذه املعادلة التفاضلية بشكل تحليلي وقد يتبين أن تركيز املادة املتفاعلة   

 على النحو التالي:    tوالوقت  k  املعدل  [ ( ، وثابتA]0)يرمز إليه بـ  Aاألولي لـ 

 
 :Aتخدام املتفاعل هي تعبير مشابه الس n 2. رتبة التفاعل التي تكون فيها املعلمة 2بالنسبة إلى 

 
 ، يتم تحقيق التعبير التالي:

ً
 في الحاالت التي يكون فيها رتبة التفاعل صفرا

 
املتفاعلة.   بالنسبة لتفاعل النظام الصفري ، يكون معدل سرعة التفاعل ثابًتا وال يعتمد على تركيز املواد

 :[ A]0 وكذلك التركيز األولي  kكدالة الوقت ، بيانات   Aبالتكامل ، يحقق املرء ببساطة التعبير التالي لتركيز 

 
 

 الحركية الكيميائية والعوامل الحفازة ) املساعدة (  3.4

بعد إدخال معدل سرعة  التفاعل ، رأينا كيف يعتمد التفاعل الكيميائي على أشياء أخرى غير العناصر  

وسرعة   للسبب  بالنسبة  مهًما  دوًرا  أيًضا  تلعب  الحرارة  درجة  أن  افتراض  بالتالي  املعقول  ومن  املتفاعلة. 

سويدي سفانتي أرهينيوس بسبب  التفاعل . يوصف هذا املزيج بمعادلة أرينيوس املسماة باسم الكيميائي ال

. معادلة أرهينيوس تعطي العالقة بين درجة الحرارة ، ثابت التفاعل  1880عمله في حركيات التفاعل في عام  

 وتركيز املادة املتفاعلة في النحو التالي:  

 
 aEى  هي درجة الحرارة في كلفن )مطلق درجة الحرارة(. تسم  Tهو ثابت عاملي يسمى ثابت الغاز و    Rحيث  

املواد   تصطدم  أن  يجب  يحدث  ان  ينبغي  التفاعل  كان  إذا  أنه  يتخيل  أن  للمرء  يمكن  التنشيط.  طاقة 

املتفاعلة وتتحول لتصبح املنتجات. هذا يتطلب قدرا معينا من الطاقة هناك هو حاجز يجب التغلب عليه  



 

94 
 

قيمة    aEالحاجز. اذا كانت لدى  هي حجم هذا    aE. يمكن اعتبار  نواتج  إذا أصبحت املواد املتفاعلة عبارة عن  

لها قيمة صغيرة. في    aEكبيرة ، من الصعب صنع النواتج في حين أنها سهلة الحصول على النواتج إذا كان  

 . Arrheniusباستخدام معادلة   aEاملثال التالي يجب أن ننظر إلى الحالة التي تكون فيها قيمة يمكن حساب
  

 طاقة التنشيط    ه: -3مثال 

 تمت دراسة التفاعل في الطور الغازي التالي في ظروف مختلفة:

 
  60ودرجة حرارة  1-ثانية  10-5*  7.3درجة مئوية ليكون  30لدرجة حرارة  kيتم تحديد معدل ثابت 

. وضعنا التعبير التالي على    aE. يتم تحديد قيمة    1-  ثانية   10-3·    2.9مصمم على أن يكون  درجة مئوية  

 درجة مئوية لدينا:    30. عند درجة حرارة 3-3أساس املعادلة 

  
 درجة مئوية:  60وللدرجة حرارة 

 
 عن طريق طرح التعبير األول من األخير نحصل على املعادلة:

 
 

يعتقد أنه كان كذلك  ألن معدل التفاعل بشكل عام يتأثر بدرجة الحرارة بدرجة عالية ، يمكن للمرء أن  

يكفي إما رفع أو خفض درجة الحرارة من أجل السماح للتفاعل املطلوب باملض ي قدما بأسرع وقت ممكن.  

ت املثال  سبيل  على  الكيميائية  العمليات  من  العديد  من  معروف  هو  من في    (كما  عددا  املنزلي(  الطةي 

التفاعالت ال تعمل بشكل أسرع من خالل درجات حرارة أعلى. ومع ذلك ال يمكن للمرء دائما مجرد يزيد  

 درجة الحرارة.  

كمثال ، العديد من الوظائف الحيوية في جسم اإلنسان حساسة للغاية للتغييرات في درجة الحرارة. وعالوة  

كثير من األحيان مكلفة لزيادة درجة الحرارة صناعيا. ما  االحتماالت هناك    على ذلك هو باإلضافة إلى ذلك في

 بعد ذلك؟

املحفزات هي الحل للعديد من املشاكل التي من الضروري زيادتها معدل سرعة  التفاعل دون الحاجة إلى   

أن يستخدم او  زيادة درجة الحرارة. املحفز هو مادة  كيميائية التي تجعل التفاعل الكيميائي يحدث دون  

 يستهلك نفسه في التفاعل .  

كيف تعمل املحفزات؟ كما ذكرنا سابًقا ، من الضروري أن تتفاعل املواد املتفاعلة مع حاجز طاقة معين  

قبل أن تصبح املنتجات. يمكن للمرء أن يتخيل أن ما يفعله العامل الحفاز هو جلب ارتفاع حاجز الطاقة  
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على التفاعل بالسير واملض ي قدما. وهذا يعني بمعنى آخر أن معدل سرعة  الى  أسفل مما يجعل من األسهل 

 التفاعل قد ارتفع.  

وتنقسم املحفزات إلى نوعين . متجانسة وغير متجانسة. محفز متجانس هو واحد والذي قد توجد في نفس 

ى العكس من  النوع من الطور مثل األنواع التي يساعد املحفز في تفاعلها. محفز غير متجانس موجود عل

 ذلك في طور أخر )عادة في صورة صلبة( من األنواع التي يساعدها على التفاعل.  

غالًبا ما يشتمل املحفز غير املتجانس على امدصاص املواد املتفاعلة على شكل غاز املواد الحفازة على سطح  

وجدت انها تكون شائعة في    املادة الصلبة. توجد املحفزات املتجانسة عادة في اطوار السائلة أو الغازية و

 الطبيعة. 

   :F -3مثال 

 محفزات الطبيعة  -االنزيمات 

ملساعدة    ، إنزيمات  في شكل   ، الطبيعة حيث  في  تقدًما  األكثر  املتجانسة  املحفزات  بعض  توجد 

العديد من العمليات الحيوية للنباتات والحياة. االنزيمات هي جزيئات كبيرة مع خصائص محددة  

ف املستخدمة  واالنزيمات  البروتينات  عادة  هي  االنزيمات   . مثالي  واحد  كيميائي  تفاعل  في  ي  عادة 

العديد من املنتجات في الحياة اليومية كجزء من املنظفات واألعالف الحيوانية والخبز الصناعي 

 وصناعات األلبان وأكثر من ذلك. 

إن اإلنزيمات جذابة للشركات في الصناعة الكيميائية ألن اإلنزيمات غالًبا ما تكون أقل ضرًرا بالبيئة 

ظ ، تعد اإلنزيمات جزيئات حساسة في كثير من األحيان  من األنواع األخرى من املحفزات. لسوء الح

يجب أن يكون لديك درجات حرارة خاصة وظروف درجة الحموضة لتعمل بشكل صحيح. قد تجد  

 . www.biosite.dkاملزيد من املعلومات على االنزيمات في 
 

 حركية االنحالل املشع   3.5

، كيف ان الذرات مع عدد ذرات متطابقة ولكن مع كمية مختلفة من النيوترونات    1.1.1لقد رأينا في القسم  

تدعى النظائر. وباملثل ، رأينا أن العدد املشترك للبروتونات والنيوترونات يسمى النيوكليونات وأن األنواع  

االنحالل في مبدأ مشابه ملعدل سرعة    املشعة تتحلل تحت انبعاثات أنواع مختلفة من اإلشعاع. معدل هذا

لدينا كمية    t    =0التفاعل النتقال املواد املتفاعلة إلى املنتجات في تفاعل كيميائي.  تخيل أنه لوقت محدد  

. قد كان وجد أن جميع النواة لديها احتمال محدد للتحلل في الثانية القادمة.      0Nمن االنواع مع نوى مشعة  

٪ من جميع النواة  1. ثانًيا ، هذا يعني أنه في املتوسط  pr  100/ 1ل هو على سبيل املثال  إذا كان هذا االحتما

تتحلل كل ثانية. وبالتالي فإن عدد االنوية املشعة هي بوظيفة متناقصة مع مرور الوقت ويمكن كتابتها رسمًيا  

الوقت بشكل مشابه للمعادلة    عدد االنحالل بصورة عامة . وبالتالي يتم تعريف. املعدل ملتوسط    N (t)كـ  

 ( على النحو التالي:  3-1)

http://www.biosite.dk/
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حيث تشير عالمة الطرح إلى أن عدد النوى املشعة يتناقص بسبب التحلل.  يطلق على الكسر في املعادلة  

بـ 3-4) إليه  النشاط وُيشار   )(  A (t  .    النشاط هي الوقت    s  -1وحدة  إلى عدد االنحالل مقابل  كما هي يشير 

النشاط اإلشعاعي   األحيان تسمى وحدة  من  كثير  في  ولكن  نواة    Becquerelبصورة عامة.  بأن  االحتمال   .

يطلق عليه ثابت االنحالل.    الذي   kمعينة تتحلل خالل فترة زمنية معينة يتم اإلشارة إليها بواسطة الثابت  

 ( على النحو التالي:  4-3عادلة )وبالتالي ، يمكن كتابة امل

 
 كـ:    0Nوعدد النواة املشعة في البداية  tوالوقت  kيعتمد على ثابت االنحالل   N (t )بالتكامل ، قد يظهر أن

 
 النصف عمر  3.5.1

   t½بـ    له  ويرمزإلى املدة التي يستغرقها النشاط قبل إنقاصه إلى نصف املستوى األولي.    عمر النصفيشير  

 :  بالعالقة التاليةويعطى 

 
ا كبيًرا من نوع آلخر. على ســبيل املثال لديه اليورانيوم النظير  

ً
   يختلف عمر النصــف للنوى املشــعة اختالف

U238   ـــف ـــنة في حين أن  4.5تقريبا  عمر نصـــــــ ـــفلها    Bi  214نظائر البزموتمليار ســـــــ  20فقط حوالي  عمر نصـــــــ

 دقيقة.  

ثابت انحالل    عمر النصف هو   أنه من املمكن حساب قيمة  في ذلك    kاملعروف  والتي يمكن أن تستخدم 

 حسابات النشاط وعدد النوى املشعة إلى وقت معين.  
 

   :G -3مثال 

 ل الرادون في القبو 

األرض  على  املشع الصلب املوجود في كل مكان    الراديومسال الذي من عنصر  مالرادون هو غاز  

بكميات مختلفة. الرادون مشع ويمكن العثور عليه بكميات قابلة للقياس في منازلنا عادة في القبو.  

الرادون يخترق املبنى في املقام األول من خالل طبقة تحت األرض من خالل الشقوق في أساس املبنى. 

الهواء. إذا كان يتم  من   3م  1بيكريل من  200في قبو خرساني تم قياس نشاط من غاز الرادون من 

عزل جدران القبو بحيث ال يتم إضافة غاز الرادون الجديد من الجدران واألرضية سوف ينخفض  

يوًما ، سيكون النشاط بعد هذه    3.82هو    222النشاط مع الوقت. نظًرا ألن نصف عمر الرادون  

   بيكريل. 50يوًما إضافًيا ، سيكون النشاط  3.82بيكريل. بعد  100الفترة 
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بيكريل. كما نعرف عمر    10النشاط إلى  نود أن نحدد املدة التي يستغرقها النشاط قبل أن ينخفض  

 :   k االنحالل النصف نبدأ بحساب ثابت 

 
 (: 6  -3وبهذا نحقق من املعادلة )

 
 بيكريل.   10نشاط الرادون إلى يوًما قبل أن ينخفض  16.6يستغرق ذلك  

 

 

 ح:    - 3مثال 

 كوسيلة لتحديد العمر  14الكربون 

التي تستند إلى املبادئ الكامنة    14طريقة لتحديد العمر على العناصر القديمة هي طريقة الكربون  

الكربون   نظير  اضمحالل  كهوف  14وراءها  في  املوجودة  العناصر  لديها    -املشع.  فرنسا  في  السكو 

 لكل دقيقة لكل  غرام الكربون بصورة عامة.   2.25نواة من  14االنحالل من معدل 

سنة. في العيش   5730هو    C14نود تحديد مدى عمر هذه العناصر من الكهوف. عمر النصف لـ  

 انحالل لكل دقيقة لكل غرام من الكربون بصورة عامة .  C14نواة   15.3الكائنات الحية 

نحن نستغل هذا االنحالل ، كما هو موضح سابًقا ، يحدث بشكل كبير ، ويمكن التعبير عن ذلك  

 على النحو التالي:  

 
 على النحو التالي:   عمر النصفمن حيث   kحيث يمكن التعبير عن 

 
 نصل بالتالي إلى:  

 
 عاًما تقريًبا.   15846عمر العناصر املوجودة في كهوف السكو في فرنسا يبلغ 

 

  الثالثالفصل  خالصة 3.6

 كيفية كتابة معادلة التفاعل الكيميائي وفًقا لبعض املبادئ والقواعد ؛ يجب أن  
ً
في هذا الفصل ، رأينا أوال

من   مزيد  نحن  التفاعل.  واأليسر من سهم  األيمن  الجانب  كل من  املتفاعلة على  العناصر  قياس  يتحقق 
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لتطب التفاعل هو مصطلح مركزي  أن معدل سرعة  أمثلة على  املمارسة  األمثلة من خالل  في  الكيمياء  يق 

 العملية. 

ولكن غالبا ما   تم تحديد تعبيرات معدل سرعة التفاعالت ورأينا كيف أن معدل التفاعل ليس دائًما ثابًتا  

مع مرور الوقت. عالوة على ذلك ، تم تقديم التعبير عن معدل التفاعل مع ألرتبة املقابلة للتفاعل  ينخفض  

شوهد كيف يكون لتركيز املادة املتفاعلة بوضوح يعتمد على ترتيب التفاعل   وثابت معدل سرعة التفاعل  .

´ تم تطوير تفاعل النظام. تم تسليط الضوء على أهمية درجة الحرارة عن طريق إدخال    0، و    2. ،  1وتعابير  

تم   والذي  تم عرض مصطلح املحفزات بصورة مختصرة   . املقابلة  التنشيط  الطاقة  أرينيوس مع  معادلة 

للتفاعل  و  التنشيط(  طاقة  طريق خفض  )عن  التفاعل  معدل سرعة  من  املحفزات  تزيد  قد  كيف  صفه 

الكيميائي دون أن تستهلك نفسها. أخيًرا ، رأينا كيف تشبه حركية التحلل اإلشعاعي في نواح كثيرة حركية  

ذلك يمكن استخدام    للتفاعالت الكيميائية األخرى. نظرنا إلى نصف الحياة والنشاط وعبر أمثلة على كيفية 

 التحلل اإلشعاعي لتحديد عمر العناصر العضوية القديمة املختلفة.  
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 الفصل الرابع

 " وازن ةةةةةةةةالت"

 

ــلة بشــــــكل وثيق. في هذا الفصــــــل  ــية واملتصــــ الذوبانية والتوازن من املصــــــطلحات الكيميائية الرئيســــ

املواد الصلبة في املاء. وسنبدأ بتعريف املفردات االساسية كالذوبانية وحاصل    عند ذوبانسنتناول التوازن  

 االذابة.

 توازن الذوبانية وحاصل االذابة 4-1

ب في املاء فانه يفترض باملركب ان ينفصــــــل بصــــــورة كلية الى ايون ســــــالب  عندما يتم اذابة مركب ايوني صــــــل

Anion   واخر موجبCationذوبانية فلوريد الكالسيوم الصلب في املاء : . ومثال على ذلك 

 

منعدم. وباسـتمرار التفكك    F-و   2Ca+بتماس مع املاء وللوهلة االولى يكون تواجد ايونات   2CaFعندما يكون  

ســـــــــــــيزداد شـــــــــــــيئـا فشـــــــــــــيئـا ، وبزيـادة التركيز فـان احتمـاليـة حـدوث   F-و   2Ca+بقوة الـذوبـان فـان تركيز ايونـات  

في املعادلة  ليتشــكل مرة اخرى كما   2CaFتفاعل معاكس يزداد كذلك بســبب تصــادم االيونات ويعود مركب  

 ية التالية:ئالكيميا

 

 في النهاية فسيتولد التوازن الحركي بين هذين التفاعلين وكما مدون في املعادلة التالية:

 

ـــــــــ  ــــــــ ـــــلبة واملحلول يدعى حينئذ بالــــــــ ويمكن   satisfiedعندما يحدث التوازن فانه ال يوجد املزيد من املادة الصـــــــ

 كتابة معادلة التوازن في هذه الحالة بالطريقة التالية :
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يــدعى بثــابــت الــذوبــان في   spK. الثــابــت    moles/Lنهــا بوحــدات  عت معبر  هي تراكيز االيونــا  F]-[و    Ca]2+[اذ ان  

  زن هو ان فعالية املادة الصــــــلبة في تعبير التوا 2CaFحالة التوازن. والســــــبب وراء عدم تواجد املادة الصــــــلبة  

تســـــــــاوي واحد. لذلك فان املادة الصـــــــــلبة ال تؤخذ بنظر االعتبار في تعبير التوازن رغم ان عدم اهمية كمية  

 املادة الصلبة في املحلول تبدو غريبة.

 (4PbSO)حساب الذوبانية لة A-4ال  مث

 25درجة مئوية. في درجة   25في درجة حرارة    4PbSOنريد ان نحســــــــــــب ذوبانية كبريتات الرصــــــــــــاص  

  4PbSOعندما تذوب املادة الصلبة و .   M-10X1.3 28تمتلك ثابت ذوبانية    4PbSOدرجة مئوية فان 

لكن عندما يمر الوقت   O2Hوجزيئات املاء    4PbSO(s)فان النظام وبصـــــورة مبدئية ســـــيحتوي على 

 فان املادة الصلبة تبدأ بالذوبان وفقا للمعادلة الكيميائية التالي:

 

 فان تعبير التوازن يكتب بالصورة التالي:  متوازن التفاعل  ان بسبب  

 

ــــــــــــــ فانه من    4PbSOلتعيين ذوبانية   . ويمكن SO4-2و   2Pb+الضــــــــروري في البدأ ايجاد تركيز التوازن لــــــــ

ذلـــك من خالل تحـــديـــد التراكيز االبتـــدائيـــة )قبـــل اي ذوبـــان لكبريتـــات الرصـــــــــــــــاص( متبوع بتعريف 

ــــــول الى التو  ال نمتلــك قيمــة محــددة  ازن. وبمــا اننــا في هـذه الحــالـة  التغيرات املطلوبـة من اجـل الوصـــــــ

من املادة الصـــلبة ســـيذوب من اجل الوصـــول الى التوازن.    x  (moles/L)لذوبانية لذلك نفترض ان ل

وهو ســـــــــــــبــب في ان   stoichiometry  1:1)   (تكــافؤ العنــاصـــــــــــــر  التفــاعــل الكيميــائي يشـــــــــــــير الىكمــا ان  

 يحصل التالي:

 

 فاننا سنحصل على:  spKمن خالل تعويض التراكيز عند التوازن في معادلة الـ

 

في درجــة    4PbSO. لــذلــك فــان ذوبــانيــة كبريتــات الرصــــــــــــــاص  M-10X1.1 4  هي  xتكون قيمــة    وبــالتــالي

 .  1.1X10-4 moles/Lدرجة مئوية هي  25حرارة  
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ــلبــة ونــاتج الــذوبــانيــة. اذ ان نــاتج الــذوبــانيــة هو ثــابــت  من املهم جــدا التفريق بين الــذوبــانيــة للمركبــات الصـــــــــــ

لذلك يمتلك قيمة واحدة لدرجة حرارة معينة، في حين ان الذوبانية هي موضع توازن والذي يمتلك للتوازن  

عدد غير متناهي من القيم املحتملة في درجة حرارة معينة اعتمادا على عوامل اخرى كوجود ايونات شــائبة  

هـذا الســـــــــــــبـب يجعلهـا غير وغيرهـا من العوامـل. تمتلـك نـاتج الـذوبـانيـة والـذوبـانيـة لاليونـات وحـدات مختلفـة و 

 قابلة للمقارنة بسهولة.

 الذوبانية النسبية 4.1.1

يعطي معلومات مهمة عن ذوبانية هذه املواد. وهذا يكون واضـــــــحا   spKثابت ذوبانية املواد الصـــــــلبة 

بســـــهولة من   spKفي الحاالت التي تكون فيها املادة الصـــــلبة هي املادة الوحيدة الذائبة. عادة يمكن ايجاد قيم 

املصـــــادر واالدبيات. في حال اذابة عدة مواد صـــــلبة في محلول واحد، فانه ال يمكن اســـــتخدام ثابت الذوبان  

ــهاب في املثال  با ــيتم التطرق لهما باســــ ــابقا. عندئذ يمكن تصــــــور حالتين والالتي ســــ لطريقة التي تم ذكرها ســــ

مختلفتــان او اكثر يراد اذابتهمــا في محلول وتكون كميــة االيونــات    انصـــــــــــــلبتــ   انالتــالي . في الحــالــة االولى مــادتــ 

دتان صــلبتان مختلفتان او اكثر لكن من املواد الصــلبة متشــابة. في الحالة االخرى فكذلك توجد ما  ةالناتج

 في هذه الحالة تكون كمية االيونات الناتجة مختلفة.

 )الذوبانية النسبية: املثال االول( B-4مثال  

ــلبــة. بعبــارة اخرى نريــد ان نتحقق اي من املركبــات   ــــ نريــد تحــديــد مرتبــة الــذوبــانيــة لثالثــة مواد صـــــــ

 الثالثة التالية يذوب بشكل اسهل:

 

 هذه املواد الصلبة الثالثة تعطي عند الذوبان ايونان كما في املعادالت التالية   كل

 

 او للتوضيح بشكل اعم :
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في حالة التوازن ســــنحصــــل    x (moles/L)ان ذوبانية االيون املوجب وااليون الســــالب هي   وبافتراض

 :على

 

 سنحصل على  spKفي معادلة   هالذلك عند تعويض

 

 من املعادلة اعاله هي : spKلذلك فان قيم 

 

اذابــــة هو    CuIهو اكثر اذابــــة ثم يتلوه    4SOCa  لــــذا بمــــا ان عــــدد االيونــــات في و .  AgIواقــــل مركــــب 

ــــــابـه )كلهـا تحتوي على ايونين( ونـاتج الـذوبـانيـة يمتلـك الوحـدات   املركبـات الثالثـة املختلفـة هو متشـــــــ

2M  لــذلــك في هــذه الحــالــة يمكن تحــديــد مرتبــة الــذوبــانيــة من خالل فقط النظر الى احجــام نواتج ،

 . spKالذوبانية  

 متشابهة . spKات  مالحظة : هذه الحالة ممكن فقط عندما تكون وحد

كما موضــــــــح في املثال الســــــــابق فان مرتبة الذوبانية تتحدد من خالل النظر الى احجام نواتج التفاعل فقط 

لع على حالة يتم فيهـا تحـديد مرتبـة االذابة للمواد  
ب
ــــــنط ــــــابهـة. في املثـال التـاليـة ســـــــ عنـدما تكون الوحدات متشـــــــ

 الثالثة.

 )املثال الثاني(الذوبانية النسبية   C-4مثال  

 نريد تحديد مرتبة الذوبانية للمواد الصلبة الثالثة التالية:
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تعطي هــذه املواد الثالثــة الصـــــــــــــلبــة عنــد االذابــة عــدد مختلف من االيونــات )والتي يمكن مالحظتهــا 

 ( كما في املعادالت التالية  spKكذلك من خالل الوحدات املختلفة لـ 

 

للمقـارنـة من اجـل تحـديـد مرتبـة الـذوبـانيـة. بـاملقـابـل يجـب تحـديـد   Kspهنـا ال يمكن اســـــــــــــتخـدام قيم  

 لكل مادة كما في املثال السابق:  xالذوبانية  

 

يجـب    3S2Biمن اجـل تحـديـد مرتبـة الـذوبـانيـة. لـذلـك فـان    xهنـا يلجئ عـادة الى مقـارنـة قيم الـذوبـانيـة 

وبهـذا يتم اثبـات مـا ذكر ســـــــــــــابقـا    CuS، واالقـل ذوبـانيـة هو  S2gAان يكون االكثر ذوبـانيـة بعـده يـأتي  

ال يمكن اســـــــــــــتخــدامهــا لتحــديــد   spKوهو فيمــا اذا كــان عــدد االيونــات في املــادة يختلف فــان احجــام  

 مرتبة الذوبانية.

 

 التاثير االيوني على الذوبانية   4.1.2

املاء النقي. هنا ســيتم معرفة كيفية تأثر الذوبانية  الى االن تم تســليط الضــوء على ذوبانية املواد االيونية في 

بوجود االيونات الدخيلة والتي تســــــــاهم بطريقة او باخرى في تفاعل التحلل. هذا ما ســــــــيتم التعرف عليه في 

 املثال التالي:
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 )الذوبانية وااليونات الدخيلة( D-4مثال  

ت الفضــة في محلول مائي لنترا  4CrO2Agمن كرومات الفضــة  M 0.100نريد تحديد ذوبانية تركيز   

3AgNO  ـــــل اذابة ــة لها حاصـــــــ ـــ قبل اذابة  ومما يجدر ذكره انه . 3M12 -10X=9.0spK. كرومات الفضـــــــ

 ايونات  
ً
-جد في املحلول. بما ان ايون اتتو  3NO-و   Ag+مادة كرومات الفضــــــة هناك مســــــبقا

3NO   ال

ــــــــ   Ag+يســـاهم في تفاعل التحلل لكرومات الفضـــة ، لذا يمكن اهمال هذا االيون. التركيز االبتدائي لــــــــ

 ومع ذلك له اهمية. لدينا التراكيز االبتدائية التالية: 0.100Mهو  

 

 رومات الفضة هو كما يلي :كتركيز الذوبانية ل

 

 مع االخذ بنظر االعتبار قانون التوازن :

 

 من اجل الوصول الى التوازن: 4CrO2Agمن    x moles/Lيجب ان يذاب تركيز  ه كاملعتاد اننفترض  

 

 وتحدد تراكيز التوازن كالتالي :

 

 بتعويضها في قانون التوازن:

 

ــة    لــــذا ــاذابــ ــة  3NO2Agمن    M 0.100في    4CrO2Agمن    mole/L 10-10X9.0وبــ ــانــــه من الســـــــــــــهولــ . فــ

 نقي، والذوبانية يمكن ايجادها من خالل املعادلة التالية:مالحظة اننا نمتلك محلول ماء  
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في املاء النقي. لذلك يمكن املالحظة من خالل مقارنة    4CrO2Agمن   moles/L 4-10X1.3يتم اذابة و 

املـــــائي مع املحلول   اكثر   4CrO2Agانـــــه يمكن اذابـــــة    3AgNOمن    M 0.100املحلول  النقي  املـــــاء  في 

يمكن القول بان وجود ايونات الفضــة   وبالتالي.  Ag+ر من اذابته في محلول يحتوي على ايونات  يبكث

 في املحلول تعيق من عملية تحلل كرومات الفضة.

 

 الترسيب 4.2

ــلبـة في املحـاليـل املـائيـة مع وجود او عـدم وجود التراكيز   ــــ قـد تم الى االن التطرق الى تحلـل املواد الصـــــــ

االولية. في هذا املوضـوع سـيتم تناول العملية املعاكسـة وهي ترسـيب املواد الصـلبة. سـيتم تناول الحالة التي 

ــلبة ــتزداد احتمالية ترســـــــــيب املادة الصـــــــ ــيتم اســـــــــتخدام ما  يتم فيها مزج محلوالن وبهذا ســـــــ . لهذا الغرض ســـــــ

عدا ان التراكيز االبتدائية   spKيسمى الحاصل االيوني والذي يعربف بطريقة مشابهة لتعريف حاصل االذابة 

 يعبر عنه كالتالي : 2CaFتشارك في قانون الحاصل االيوني .على سبيل املثال الحاصل االيوني لـ

 

 2CaFفان احتمالية ترســــــــب    F-الى املحلول الحاوي على ايونات    2Ca+تم اضــــــــافة محلول من ايونات   في حالة

الصــلب تزداد اعتمادا على التراكيز الخاصــة بها. من اجل القدرة على التنبئ بامكانية الترســيب ســيتم النظر  

ــــــبـب يمكن املقـارنـة بين هـذين   Qو    spKحـدات  بمـا ان و . و Qو   spKفي العالقـة بين   تكون متتطـابقـة ولهـذا الســـــــ

 :هاملعاملين بسهولة . بصورة عامة فان

فانه ســــــــيحدث الترســــــــيب وعملية الترســــــــيب ســــــــتســــــــتمر حتى تصــــــــل  psKاكبر من  Qاذا كانت قيمة   -

 .spQ = Kتراكيز االيونات املتبقية في املحلول الى املرحلة التي تحصل فيها تساوي بين املعاملين 

 فانه ال يحصل الترسيب. spKاقل من قيمة   Qاذا كانت قيمة   -

ك الننا نريد تحديد تركيز التوازن بعد عادة يراد تحديد مدى امكانية حدوث الترسـيب بصـورة اكبر دقة وذل

 الترسيب. وهذا املوضوع سيتم التطرق له في املثال التالي:
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 (3PbNO)تركيز التوازن بعد ترسيب نترات الرصاص   E-4مثال  

في محلول متكون من    2PbIالتي تكونت بعد ترســــيب   I-و   2Pb+نريد ان نحدد تراكيز التوازن اليونات  

 .  NaIـ ل M 0.100لـ   Lm200.0ومحلول    M 2)3Pb(NO 0.05لـ ml 100.0مزيج محلول  

الصـــلب قد تكون اثناء مزج املحلولين او ال. حاصـــل   2PbIبصـــورة مبدئية يجب تحديد فيما اذا كان 

ـــــــــ  spKاالذابة  بعد املزج بســــهولة كما    I-و   2Pb+. يمكن ايجاد تراكيز كل من  3M 8-10X1.4هو     2PbIلــــــــ

 يلي:

 

 يتحدد على النحو االتي: 2PbIطبقا لذلك فان الحاصل االيوني لـ

 

. ولتحديد تراكيز كل من  2PbI (s)لذلك فانه ســيحدث ترســيب لـــــــــــــــ  spKهي اكبر من  Qفي هذه الحالة 

 بعد الترسيب، سنقوم بعمل مخطط للتراكيز قبل وبعد الترسيب وكما يلي: I-و   2Pb+ايونات  

 

ــــــفر كمــا مبين اعاله وذلــك الن   Pb]2+[بعــد ان يتحقق التوازن، عنــدهــا يكون تركيز    ـــــــاوي صـــــــ ال يســـــــ

تفاعل الترســـيب ال يســـتمر حتى تســـتهلك كل ايونات الرصـــاص. قد يتصـــور البعض انه عند ترســـب  

2PbI    2فان كمية صــــــغيرة منbIP    ســــــتذوب بالوقت ذاته مما يؤدي الى حدوث التوازن. بما ان هناك

املعاد تحللها ســـــــتتحلل في محلول    2PbIفان الكمية الصـــــــغيرة من    I-كمية فائضـــــــة من ايونات اليود 

 يكون : I-. وهذا يجعل تركيز  mL 300في محلول   I-من ايون   mol 2-10X1.0يحتوي  
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ــياغة املســــــــــــ  ـــ ـــــلب في محلول    2PbIلة بعد ذلك على النحو التالي : ماهي ذوبانية  أيمكن اعادة صـــــــ الصـــــــ

M 2-10X3.33   منNaI:؟ كما في االمثلة السابقة نبدأ بكتابة التراكيز االبتدائية 

 

 :التاليالتراكيز النهائية تستخرج اعتمادا على مخطط التفاعل  

 

 في املعادلة نحصل على : spKوبادراج قانون  

 

 لذلك فان تراكيز التوازن تكون : 

 

بالتالي تم تحديد تراكيز التوازن اليونات الرصــــــــاص واليود في محلول تم تحضــــــــيره من مزج محاليل  

 يوديد الصوديوم والرصاص.

 الترسيب االنتقائي 4.2.1

االنتقائي وهي عملية ترســـــــــيب باســـــــــتخدام  عادة يتم فصـــــــــل محاليل ايونات العناصـــــــــر من خالل الترســـــــــيب  

ن مركبات صــــــلبة مع ايون عنصــــــر واحد فقط في املحلول. احد كاشــــــف يحتوي على ايون ســــــالب والذي يكوب 

  AgClللمحلول فـانـه فقط    NaCl. فعنـد اضــــــــــــــافـة  Ag+وايونـات   2Ba+االمثلـة هو محلول يحتوي على ايونـات  
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. وســـنوضـــح هذا في 2BaClفي املحلول وذلك لســـهولة ذوبان   2Ba+ســـيترســـب في الوقت الذي يبقى فيه ايونات  

 املثال التالي:

 )الترسيب التلقائي( F-4مثال  

من ايونـات الرصــــــــــــــاص    M 3-2.0X10و    Cu+من ايونـات النحـاس    M 4-1.0X10محلول يحتوي على  

+2Pb  تم اضـافة محلول مائي يحتوي على ايونات .-I   بصـورة تدريجية. بعد ذلك ترسـب(s) 2PbI    كما

 في املعادلة التالية :

 

على التوالي. نريـد هنـا تحـديـد اي    2M 12-5.3X10و   3M 8-1.4X10هي    CuIو    2PbI لكـل من    spKقيم  

. بعد ذلك تحديد تركيز ايونات  
ً
الضــــرورية لترســــيب كل  I-من هذه املركبات الصــــلبة ســــتترســــب اوال

 من هذين املركبين الصلبين.

 هو :  2PbIملركب   spKتعبير 

 

التي  I-، ويمكن حســـاب اعلى تركيز ممكن اليونات   M 3-2.0X10هو   2Pb+كما نعلم فان تركيز ايون  

 يمكن ان تبقى من دون ان تترسب ،من خالل االتي:

 

ــــــــــ الذي تم حســـــابه اعاله و  I-ان تركيز ايونات   هي التي ســـــتعمل على ترســـــيب   M3-2.6X10املســـــاوي لــــــــ

(s)2PbIوبصورة مشابهة يتم الحساب لـ .CuI : كما يلي 

 

ــيـــب    I-اليونـــات    M8-5.3X10لـــذلـــك فـــان التركيز االعلى من   لهـــذه  CuI(s)ســـــــــــــتؤدي الى ترســـــــــــ  
ً
. طبقـــا

 .
ً
 I-عندما تم اضـافة ايونات  فالحسـابات يمكن تحديد اي من هذين املركين الصـلبين سـيترسـب اوال
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 . يمكن اســــــتخدام هذا املبدأ لفصــــــل ايونات    CuI(s)  ءبصــــــورة تدريجية ابتد
ً
عن  Cu+بالترســــــب اوال

 . 2Pb+ايونات  

 

 الفصل الرابع خالصة 4.3

ـــــل االذابة وتوازن الذوبانية.  ـــــل كحاصـــــــ ـــــية في هذا الفصـــــــ ـــــطلحات رئيســـــــ من خالل االمثلة تم و تم تناول مصـــــــ

التعرف على كيفيـة تحـديـد الـذوبـانيـة  معرفـة كيفيـة حســـــــــــــاب الـذوبـانيـة من خالل ثوابـت الـذوبـانيـة. وكـذلـك  

 النسبية للمركبات الصلبة اعتمادا على هذه الثوابت.

فقط عندما يكون عدد  spKكذلك فانه يمكن تحديد مرتبة الذوبانية من خالل النظر الى حاصل الذوبانية  

ــابــه ) ــلبــة   spKعنــدمــا تمتلــك    اي االيونــات متشــــــــــــ ــــ ـــــــابهــة(. وعنــدمــا يكون عــدد ايونــات املــادة الصـــــــ وحــدات متشـــــــ

 spKالن حـاصـــــــــــــل االذابـة    x moles/Lمختلف فيجـب تحـديـد مرتبـة الـذوبـانيـة من  خالل حســـــــــــــاب الـذوبـانيـة  

 يمتلك وحدات مختلفة وبالتي ال يمكن مقارنتها.

ــلبــة   ولكن تبقى امكــانيــة حســـــــــــــــاب  بعــدهــا تم االطالع على تــأثير االيونــات الــدخيلــة على ذوبــانيــة املواد الصـــــــــــ

ــــــل االيوني وكيف ان  ــــــيـب والحـاصـــــــ  ، تم التعرف على الترســـــــ
ً
الـذوبـانيـة قـائم ، من خالل امثلـة متقـدمـة. اخيرا

ـــيح  ـــيب من عدمها. وتم توضـــــــ ـــل االيوني وثابت الذوبانية يمكنها ان تحدد امكانية الترســـــــ العالقة بين الحاصـــــــ

 لترسيب االنتقائي.ذلك بصورة موسعة من خالل االمثلة التي تتعلق با
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 الخامسالفصل 

 " االحماض والقواعد"
 

ــــــيتم تنـاول واحـد ــــــل ســـــــ من املواضـــــــــــــيع املهمـة في الكيميـاء اال وهو كيميـاء االحمـاض   ةفي هـذا الفصـــــــ

ــــــــل  ــا في الفصـــــــ ــا بينهـــا وتطوير نظريـــة التوزان التي تم تنـــاولهـ ــــــيتم التطرق الى التـــداخالت فيمـ والقواعـــد. وســـــــ

ــــة الثانوية   ــــية لالحماض والقواعد تم التعرف عليها في الدراســـــــ ــــاســـــــ ــــابق. الجزء االكبر من املعرفة االســـــــ الســـــــ

هذا الفصــــــــــل شــــــــــرح النظرية بصــــــــــورة متقدمة.  ســــــــــنبدأ باالشــــــــــارة الى ان كيمياء االحماض  لذلك ســــــــــيتم في 

صـــــــــــــطلحـات مثـل قوة القـاعـدة و قوة الحـامض  بعض املوالقواعـد دائمـا تحـدث في املحـاليـل املـائيـة. لـذا فـان  

 ستكون متصلة فقط باملحاليل املائية .

 

 مقدمة عن االحماض والقواعد 5.1

ــــــتـد لوري فان    تتواجد ــــــهور لبرونشـــــــ ــيـة في الكثير من انواع االطعمـة. طبقـا للتعريف املشـــــــ ــــ املحـاليـل الحـامضـــــــ

. )يعمل ون ســـــتقبل البروتامل( ، بينما القاعدة هي عبارة عن  H+الحامض هو الواهب للبروتون )بهيئة ايونات  

 كحامض كذلك(. بنفس الوقت يعملاملاء كقاعدة و 

الى القـاعـدة اعتمـادا على املبـدأ ادنـاه ، اذ يكتـب  من الحـامض    H+ايون    قـاعـدة فـانـه ينتقـل-في تفـاعـل حـامض

 : [-A]كتب القاعدة املقترنة به كـتو  HAـــــــــالحامض بصورة عامة ك

 

ــــــيتحول الى القــاعــدة املقترنــة    HAفــان الحــامض    H+من خالل انتقــال ايون   هي   A-و    HA، لــذلــك فــان    A-ســـــــ

 )حامض/قاعدة(.زوج مقترن  عن عبارة  

 قوة الحامض 5.1.1

قوة محلول الحامض اعتمادا على موقع التوازن ادناه عندما يكتب الحامض بصـــــورة عامة كـ   يمكن معرفة

HA بينما تكتب القاعدة املقترنة كـ-A  . 
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ــــــدة الى اليمين وهـذا يعني في هـذه الحـالـة انـه يكـاد ان يكون    HAيعتبر الحـامض قويـا عنـدمـا يزاح التوازن بشـــــــ

ــــــعيفــا عنــدمــا يخلو املحلول من القــاعــدة    فــان الحــامض يعتبر ضـــــــ
ً
معــدومــا في املحلول. وعلى العكس تمــامــا

ــــــهم التفـاعـل يجـب ان يكون متجـه نحو اليمين ، لكن عنـدمـا  A-املقترنـة   . عنـدمـا يكون الحـامض قويـا فـان ســـــــ

 ي التفاعل.يتجه الى جانب يكون الحامض ضعيفا فان سهم التفاعل يجب ان يكون سهم ذو راسين

قاعدة معبر عنه بصــورة مشــابهة ملا تم تناوله في الفصــل الثالث  -يكون تعبير التوازن للتفاعل العام حامض

 والرابع:

 

ثـابـت التفكـك لالحمـاض او   على انـه  يعرف  aKقـاعـدة فـان ثـابـت التوازن  -تفـاعـل حـامض  هنـاك  عنـدمـا يكون 

 O3H+و   H+. ال يمكن التمييز بين ايونات  bKببســــــاطة ثابت القوة. وكذلك فان ثابت التفكك للقواعد يكون 

، اذ ان كميــة جزيئــات املــاء    O3H+دائمــا يتواجــد بــاملحــاليــل على هيئــة ايون    H+طــاملــا يتبــادر للــذهن ان ايون  

ـــــيطرة وطاغية   ـــــر  املوجودة في املحلول تكون مســـــــ على كمية مكونات الحامض او القاعدة، لذلك فان الكســـــــ

وعادة ما يتم اهماله في تطبيق التوازن. اعتمادا على ما تم ايضاحه اعاله فانه    1املولي للماء يكون مقارب للــــ 

تكون كبيرة بالنســبة لالحماض القوية بينما تكون قيمتها صــغير بالنســبة لالحماض  aKمن الواضــح ان قيمة 

تختلف بشـــدة من حامض الى اخر لذا من اجل التبســـيط والعمومية يتم عادة    aKوبما ان قيمة  الضـــعيفة. 

 التعبير عن ثابت الحامض بالصيغة االسية لقوة الحامض وكما يلي :

 

ســـــــــالبة ، صـــــــــغيرة جدا او قيم   apKاعتمادا على التعريف فانه من الواضـــــــــح ان الحامص القوي يعطى قيم 

 من  اب apKية قيم   قو بينما تمتلك القواعد ال
ً
 صاعدا.ف 10تدءا

 pHمقياس  5.1.2

 لذلك من اجل املالئمة لهذه التراكيز يتم التعبير عن  H+بما ان تركيز ايونات  
ً
تكون بصورة عامة صغير جدا

ــــــري لتركيز ايونـــات   ــيـــة املحـــاليـــل اعتمـــادا على اللوغـــارتم العشـــــــ ــــ والتي تكون مطـــابقـــة تمـــامـــا ملبـــدأ   H+حـــامضـــــــ
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ــيـــة    apKبـــاالس الحـــامضـــــــــــــ ي    aKتوصـــــــــــــيف ثـــابـــت الحوامض   ــــ   pHوهـــذا مـــا يعرف بمقيـــاس درجـــة الحـــامضـــــــ

scale ف قيمة الـوتعر pH  : كالتالي 

 

ــات   ــاـكــان تركيز ايونـ ــــــــاوي    H+وهـــذا يعني اذا مـ ــــــــــ   M 7-10X1.0في املحلول تســـــــ ــــــــ ــة الــــــــ ــان قيمـ بـ  فيمكن القول 

pH ــــــــــــــ  1-5. الشـــــــــكل  7للمحلول هي ملجموعة من  pH يعطي مقياس درجة الحامضـــــــــية باالضـــــــــافة الى قيم الــــــــ

 املحاليل املائية املعروفة.

 

 pH-scale))مقياس درجة الحامضية  1-5شكل 

 ملحاليل شائعة .  pH قيم الـ
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ــــــري فهـذا يعني ان قيمـة    pHبمـا ان   للمحلول تتغير بوحـدة    pHهو مقيـاس لوغـارتمي معتمـدا على نظـام عشـــــــ

مساوية   pHعشرة اضعاف. فعلى سبيل املثال فان محلول ذات قيمة   H]+[واحدة لكل مرة تتغير فيها تركيز 

 . 5مساوية لـ  pHاعلى بعشرة اضعاف من محلول يكون فيه قيمة   H+يكون فيه تركيز ايونات   4لـ

 التحلل الذاتي للماء  5.1.3

ــية عادة م ــابقا فان املاء يعمل عمل الحامض وكذلك القاعدة. ومثل هذه الخاصــ ــارة ســ ا تســــمى كما تم االشــ

. وهـــذا يعني انـــه يمكن للمـــاء ان يتفـــاعـــل مع نفســـــــــــــــه كمـــا في   amfolyteبـــاالمفوتيريـــة فـــاملـــاء يعتبر امفوتيري  

 املعادلة التالية:

 

ــار. ثابت التوازن لهذا التوازن املحدد يرمز له بالرمز   ويمتلك   wKولكن التوازن يميل بصـــــــورة كبيرة الى اليســـــ

 القيمة التالية :

 

املــــاء تتحول الى ايونــــات   . وهــــذا التوازن  OH-و    H3O+وهــــذا يعني ان هنــــاك عــــدد قليــــل فقط من جزيئــــات 

ــاء النقي تكون   ــة، في املـ ــائيـ ــاليـــل املـ ــاء النقي وفي املحـ حيـــث ان االيونـــات تنتج   OH+[H3O] = [-[يتكون في املـ

 في املاء النقي : CO25، وبدرجة حرارة   1:1بنسبة  

 

ــــــــ    mole/L 7-10على التوالي هو   OH-و  O3H+، اي ان تركيز   7.0للماء النقي تســاوي    pHولهذا تكون قيمة الــــــــ

في محـاليـل الحوامض والقواعـد ، يتم حســـــــــــــاب    OH-و    H+في املـاء النقي. في حـال اردنـا تحـديـد تركيز كـل من  

حســـــــــــــاب تركيز  ثير التحلل الذاتي للماء. اما  ويجب ان ال يتم اهمال تا  moles/L 7-10التراكيز ضـــــــــــــمن نطاق  

+O3H   و-OH   او اكبر من ذلك فانه عادة ما يتم اهمال تاثير التحلل الذاتي للماء.  10-5ضمن نطاق 

 pHحسابات الة 5.2

 في عدد من املحاليل املختلفة.    pHسيتم التطرق في املوضوع التالي الى طرائق حساب قيم  
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 القوية:في املحاليل الحامضية   pHحساب  5.2.1

في املحاليل مرتبط بصـورة مباشـرة بالتوازن الذي تم وصـفه في الفصـل السـابق. وكما    pHيكون حسـاب قيم 

املحلول وكيميــائــه.  مكونــات  على  حــال فــانــه عنــدمــا يــأخــذ بنظر االعتبــار التوازن فيجــب عنــدهــا التركيز  لهو ا

 وهذا ما سيتم توضيحه في املثال التالي:

 لحامض قوي )حامض الهايدروكلوريك( pHحساب قيمة  A-5مثال  

قوي وهذا يعني    هو حامض HCl، وكما هو معروف فان   HClمن   M 0.5محلول يحتوي على تركيز  

 بصورة كاملة لذلك فان التفاعل التالي سيتجه بصورة كاملة نحو اليمين : سيتحلل  الحامض ان 

 

ــاهمة تركيز   الناتج من التحلل الذاتي للماء ، كما هو الحال في اغلب االحيان    O3H+يتم اهمال مســــــ

 تتفكك ولذا يكون : HCl، ويتم افتراض ان كل جزيئات  

 

 بسهولة :  pHوبالتالي يمكن ايجاد قيمة  

 

 في املحاليل الحامضية الضعيفة: pHحساب قيمة  5.2.2

كما تم االشـــــارة ســـــابقا الى انه من الضـــــروري االعتماد على التوازن في حالة االحماض الضـــــعيفة. ولحســـــاب  

 للمحاليل الحامضية الضعيفة يلجأ الى مجموعة خطوات كما موضح في املثال التالي:  pHقيمة  

 ملحلول حامض ي ضعيف  pHحساب   B-5مثال  

ــالي فــــانــــه محلول    M 4-= 7.2X10aKالــــذي يمتلــــك قيمــــة    HFمن    M 0.1محلول يحتوي على   وبــــالتــ

 للمحلول.  pHحامض ي ضعيف ، ونريد حساب قيمة الـ

 :ي املحلول وفي هذه الحالة ه فياالهم   االجزاءالخطوة االولى هي كتاب  
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 وبعدها نكتب التوازن املائي:

 

 الى تعبير التوازن والذي يكتب كالتالي : نعودثم 

 

الى الحالة االبتدائية وحالة التوازن. وتكتب    ناوبشـــكل مماثل للمثال الســـابق فاننا االن نولي اهتمام

يعطي العالقــة للتراكيز في   xالتراكيز االبتــدائيــة والنهــائيــة كمــا في الفصــــــــــــــل الرابع ، حيــث ان العــامــل  

 حالة التوازن .

 

 اكيز النهائية :وتكون التر 

 

 والتي تعطي املعادلة التالية :

 
 للمحلول كالتالي: pHولهذا تكون قيمة الـ M2-]= 2.6X10+O3[Hلذلك فان  

 

الناتج من التحلل الذاتي للماء مقارنة   O3H+تهمل مســاهمة تركيز    اويبدو من خالل الحســابات بانه

10-في نطاق   xاملحســوبة. لذلك فان مســاهمة التحلل الذاتي للماء تهمل عندما تكون قيم   xبقيمة  

mol/L 5   .او اكثر 
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 الضعيفة:في مزيج من االحماض   pHحساب قيمة  5.2.3

  pHمختلفة. لذلك فان حساب الــــــــ احيانا يحتوي املحلول على مزيج من حامضين ضعيفين وبقوة حامضية  

 ملثل هذه املحاليل يتطلب بعض االعتبارات االضافية. وهذا ما سيتم توضيحه في املثال التالي :

 )ملحلول يحتوي حامضين ضعيفين pHحساب قيمة ( C-5مثال  

ــــــــــــ  . ومن خالل 2HNOمن    5.00Mو HCNمن   M 1.99ملحلول يحتوي على   pHنريد تحديد قيمة الــــــــ

تساوي    2HNOلـــــــــ   aKفي حين تكون قيمة   M10-10X6.2هي   HCNلـــــــــ   aKفاننا نجد بان قيمة  الجداول 

4.0X10-4 M  وبما ان الحامضـــــــين هما ضـــــــعيفان لذلك فان هناك تفكك جزئي فقط ، الفصـــــــائل .

 االولية املوجودة في املحلول هي:

 

 التفاعالت االولية تكتب كالتالي :

 

هو حامض    2HNOمثل هذا املزيج لحامضـــــــــــــين ضـــــــــــــعيفين قد تبدو مســـــــــــــائلة معقدة, ولكن بما ان 

بصــورة مباشــرة وذلك بســبب تشــابه    aK)يتم مقارنة قيم    aKاســتنادا الى قيم   HCNاقوى بكثير من  

في املحلول ،   H+وحداتها( ، ســــــــيتم افتراض ان هذا الحامض ســــــــيكون هو املســــــــاهم االكبر اليونات  

 التركيز فقط على هذا التوازن والتعبير التوازن لها يكون:  لذلك سيتم

 

ســيتم االن النظر في الظروف االولية عند التوازن كما في االمثلة الســابقة. اذ ان التراكيز االولية هي 

: 
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 والتراكيز النهائية هي:

 

 : aKوالتي ستكون بعد تعويضها في قانون 

 

 مقدارها:  pHوالتي ستعطي قيمة    10X4.5-2مساوية لـ  H+وسيكون تركيز ايونات  

 

ــاهمة تركيز   ، اي ان  xالناتج من التحلل الذاتي للماء مقارنة بقيمة   O3H+مرة اخرى تم اهمال مســـــ

 في التطبيق العملي عادة ما تهمل. M 7-10مساهمة  

 

 االحماض متعددة البروتونات   5.3

واحد ومثل هذه االحماض تسمى احماض   H+تعطي اكثر من ايون    4PO3Hو   4SO2Hبعض االحماض مثل 

حيــث في كــل خطوة تعطي ايون   متعــددة  بخطوات  H+متعــددة البروتونــات ، وهــذه االحمــاض تعطي ايونــات  

ثنـــائي البروتون يعطي   3CO2Hلكـــل خطوة. فمثال حـــامض    aKواحـــد. لـــذلـــك فـــانـــه من املمكن تحـــديـــد قيمـــة  

 مع تعبير التوازن : تيةبوتونين وكما في الخطوتين اال
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-من املالحظ بـان القـاعـدة املقترنـة في الخطوة االولى )ـكاربونـات الهـايـدروجين  
3HCO ســـــــــــــيصـــــــــــــبح حـامض في )

الخطوة الثانية. ومثل هذه الخاصـــــــــية تدعى باالمفوتيرية. ســـــــــنتناول في املثال التالي كيف يتم حســـــــــاب قيمة  

pH  .عندما يكون املحلول حاوي على حامض امفوتيري 

 ملحلول حامض متعدد البروتونات pHحساب قيمة  D-5مثال  

ــــــــــاب قيمـــــة   الحـــــامض ثالثي 4PO3Hمن    M 5.0في محلول يحتوي على    pHنريــــد حســـــــ . يعتبر هــــذا 

املحلول   علىالبروتون ويكون شــــــبه قوي في الخطوة االولى. ســــــيتم افتراض ان املكونات املســــــتحوذة  

 في الخطوة االولى هي:

 

 وابتداء تكون خطوة االستحواذ هي :

 

 التوازنات املقابلة لتعبير التوازن هي:

 

ــــــيتم النظر في الحـالـة االبتـدائيـة وحـالـة التوازن   كون  تبصـــــــــــــورة ممـاثلـة لالمثلـة الســـــــــــــابقـة، فاالن ســـــــ

 : يالبتدائية هالتراكيز ا
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 والتراكيز النهائية :

 

 : aKوالتي ستكون بعد تعويضها في قانون 

 

 :مساوية لـ  pHقيمة  M 0.19املساوي لـ  H+سيعطي تركيز ايونات  

 

ــاهم االكبر في تركيز   ــنـا ان الخطوة االولى هي فقط املســـــــــــ . pHوبـالتـالي قيمـة    O3H+حتى االن افترضـــــــــــ

فـانـه يجـب اجراء حســــــــــــــابـات    O3H+وللتـاكـد من ان الخطوات الثـانيـة والثـالثـة ال تســــــــــــــاهم في تركيز  

-2[اضافية لـ
4[HPO  و]3-

4[PO .من الخطوة الثانية والخطوة الثالثة للتوازن 

-2يتم ايجاد تركيز  
4HPO :من خالل معادلة التوازن التالية وتعبير التوازن املقابل لها 

 

 حيث ان :

 

-3[ولحساب  
4[PO :يتم استخدام خطوة التوازن الثالثة مع تعبير التوازن املقابل لها 



 

121 
 

 

-2و  O3H+تراكيز  من املالحظ من خالل تعبير التوازن فان  
4HPO  يتم اخذها من حسـابات الخطوة

-2[االولى والثانية. ومن قيم  
4[HPO    و]3-

4[PO    فانه من املنطقي ، 
ً
املحسوبة والتي تكون صغيرة جدا

ــــــــــــــ  ــــــــــــــ و للمحلول.   pHان يتم اهمال مســـــــــاهمات هذين الحامضـــــــــين في قيمة الــــــــ   pHيتبين بان قيمة الــــــــ

 . 0.72 وتكون مساوية لـ  pHباتقان من خالل قيمة الـ  مقربةللمحلول تكون 

 

 الخواص الحامضية لالمالح 5.4

بعض االمالح تظهر خاصــــــية املحاليل حامضــــــية عندما تذاب هذه االمالح في املاء. على ســــــبيل املثال يحدث  

 في املاء: Cl4NHالتفاعل التالي عندما يذاب 

 

 املحلول في املثال التالي :  افي مثل هذ  pHقاعدة ، وسيتم حساب قيمة  -التفاعل االخير هو تفاعل حامض

 ملحلول كلوريد االمونيوم pHحساب قيمة  E-5مثال  

ــــــــــ  ــــــــ . قـــد لوحظ بـــانـــه عنـــد اذابـــة كلوريـــد M 0.01بتركيز    3AlClملحلول من    pHنريـــد تحـــديـــد قيمـــة الــــــــ

ــــــ ي رغم ان ايون   ــامضـــــــ ــه يتكون محلول حـ ــانـ ــاء فـ ــه   3Al+االمونيوم في املـ ال يعتبر حـــامض اذ ال يمكنـ

3+، بل ان ما يســـــمى بمركب الهايدرات    H+اعطاء ايونات  
6O)2(HAl    يكون حامض ضـــــعيف يتفاعل

 مع املاء بالطريقة التالية
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قيمــــــة   املــــــائي. وان  في املحلول  مــــــاء  ــتــــــة جزيئــــــات  ــــ بســـــــ ايون االملنيوم محــــــاط  ــــــيكون    aKعنــــــدئــــــذ ســـــــ

3+لــــــــــــــ 
6O)2Al(H   هيM 5-1.4X10  ،وسـنبدأ كذلك من خالل النظر الى املكونات االسـاسـية للمحلول .

 والتي ستكون في هذه الحالة : 

 

 اعتمادا على التفاعل اعاله فاننا نمتلك تعبير االتزان التالي:

 

ــــــابقة. وتكون التراكيز   ــــــابهة تماما لالمثلة الســـــــ ــــــورة مشـــــــ ــــــنبدأ بتحديد حاالت البدأ واالتزان بصـــــــ وســـــــ

 االولية :

 

 التراكيز النهائية :وتكون  

 

 :aKفي قانون   ادخالهاستعطي بعد  والتي

 

 :  pHوعندها يكون الـ M 4-3.7X10هو   O3H+لذلك سيكون تركيز ايونات  
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ــاهمة تركيز   ــافة مســــــ الناتج من التحلل الذاتي للماء، رغم   O3H+مرة اخرى ومن اجل الدقة تم اضــــــ

ــــــئيــل جــدا مقــارنــة بقيمــة   ـــــــاهمــة التحلــل الــذاتي للمــاء وفي هــذه الحــالــة يكون xانــه ضـــــــ . لــذا فــان مســـــــ

 تالي يمكن اهماله.الضئيل وب

 

  pHتأثيرات االيونات على الة 1.5.4

لقد شــــــــــاهدنا في الفصــــــــــول الســــــــــابقة كيف ان وجود االيونات الدخيلة يؤثر على التوازن. ســــــــــيتم وبصــــــــــورة 

ــــــــــــ وكيف   O3H+مماثلة دراســـــــة تأثير وجود ايونات   ، فســـــــيتم النظر في محاليل تحتوي   pHيؤثر على قيمة الــــــــ

ــــــــــــ  على ( بل في نفس الوقت ســـــــتحتوي  HAليس فقط على حامض ضـــــــعيف )والذي يرمز له بصـــــــورة عامة كــــــــ

ـــــــــــــــ   لكن  نمط  على انها مســــــــــألة ذات  (. رغم انها قد تبدوNaAامالح )والتي يرمز لها بصــــــــــورة عام كــــــــ
ً
جديد كليا

 سيتضح فيما بعد انها مسالة يمكن حلها بصورة مماثلة للمسائل السابقة. وهذا سنتناوله في املثال التالي:

 ملحلول يحتوي على ايونات دخيلة pHحساب   F-5مثال  

ــات   ايونـــ ــاد تركيز  ايجـــ تم  ـــــــــــابق  الســـــــ ــال  والـــــذي هو    HFمن    M 1.0في محلول يحتوي    O3H+في املثـــ

M 2-10X2.6    ونريـد تحـديـد قيمـة    %2.6وتكون درجـة التفكـك .pH   1.0يحتوي على    ل ملحلو M    من

HF  1.0و M   منNaF  قيمة .aK   لـــHF   تبقىM 4-10X7.2   وهنا نريد تحديد املكونات التي تحدد قيمة

pH  : للمحلول وفي هذا املثال هي 

 
 ولتحديد موقع التوازن في املعادلة التالية :

 

 اعتمادا على تصميم التفاعل لدينا تعبير التوازن التالي :

 

الســــــابقة. التراكيز  االن ســــــنقوم بتحديد الظروف االبتدائية وعند التوازن بصــــــورة مشــــــابهة لالمثلة  

 االبتدائية هي :
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 وكذلك فان التراكيز النهائية هي :

 

 : aKوالتي تعطي بعد التعويض في معادلة  

 

 :  pHوتكون قيمة الـ M 4-10X7.2هي  O3H+وبالتالي يكون تركيز ايونات  

 

.مجددا تم اضافة مساهمة التحلل الذاتي للماء رغم انها بالتطبيقات العملية تكون ضئي
ً
 لة جدا

 Bufferاملحلول املنظم  5.5

واحــد من اكثر التطبيقــات املهمــة لكيميــاء الحوامض والقواعــد هو قــدرة املحلول املنظم. املحلول  

ــــــــــ  ــــــــ ــــــدي لتاثيرات الــــــــ    pHاملنظم هو محلول يمكنه التصـــــــ
ً
الخارجية. بعض من املحاليل املنظمة املعروفة جدا

الدم من التاثيرات الخارجية واملحافظة على مستويات     pHتوجد في جسم االنسان حيث تعمل على حماية  

pH    ثابتة في الدم. انه من االســاســ ي لجســم االنســان ان يكون قادرا على املحافظة علىpH    الدم بمســتويات

، حيث ان
ً
 .  pHبعض الخاليا ال يمكنها ان تعيش اال ضمن نافذة صغيرة من الـ ثابتة تقريبا

ــا. ومن االمثلـــة على  ــــــعيفـــة مع ملحهـ ــــــعيف مع ملحـــه او قـــاعـــدة ضـــــــ يحتوي املحلول املنظم على حـــامض ضـــــــ

ــــــعيف  Cl4NH/3NHو    HF/NaFاملحاليل املنظمة   . لذلك فان املحلول املنظم دائما يحتوي على حامض ضـــــــ

نة ويكونان بكميات متقاربة جدا مع بعضــــهما البعض. من خالل اختيار املكونات  والقاعدة الضــــعيفة املقتر 

 مختلفة.  pHوالتراكيز املناسبة فانه من املمكن تحديد قدرة املحلول املنظم في مستويات  
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 معادلة املحلول املنظم 5.5.1

. تبدأ نقطة apKفي املحلول املنظم من خالل معرفة قوة االس الحامضــ ي   pHمن املمكن كذلك حســاب الــــــــــــــــ 

 قاعدة املعروف:-البدأ من خالل تفاعل حامض

 

 قاعدة العامة يعبر عنها بالتالي :-تعبير التوازن ملعادلة حامض

 

ـــــــ  على Kaتعاد كتابة معادلة   ــــــــ . وهذا يحدث عند اخذ اللوغارتم العشــــــــــري لطرفي pHان تكون متضــــــــــمنة للــــــــ

 لتالي ستكون معالة املحلول املنظم:معادلة التوازن واجراء بعض التعديالت البسيطة. وبا

 

ـــــون  ـــــم معادلة هندرســـــــ ـــــلبال   -وتعرف معادلة املحلول املنظم كذلك باســـــــ  Henderson-Hasselbalchهاســـــــ

equation وتعتبر هذه املعادلة نسخة اخرى من معادلة .aK    والتي يعتبرمن السهل تطبيقها. وعند استخدام

الرموز   ــان  فـــ املنظم  املحلول  ــة  ــادلـــ حـــــامض  A-و    HAمعـــ الى الزوج املقترن  ، و-تعود  ــاعـــــدة  هو االس   apKقـــ

. في املثال التالي ســـــــيتم توضـــــــيح تأثير املحلول املنظم في محلول يحتوي على كميات  HAالحامضـــــــ ي لحامض  

 متساوية من حامض الخليك والخالت والتي سيضاف اليها قاعدة قوية.

 في املحلول املنظم  pHحساب الة G-5مثال  

الخليــــك    0.5Mمحلول منظم يحتوي على   ( و M 5-Ka=1.8X10)قيمــــة    COOH3CHمن حــــامض 

0.5M    ـــــــــاص ــــــعيف )حـــامض  COONa3CHمن خالت الرصـــــــ . يتكون هـــذا املحلول من حـــامض ضـــــــ

)ايون الخالت(. وبما ان هناك كمية متســـــــــاوية من الحامض    املقترنةالخليك( والقاعدة الضـــــــــعيفة  

 الضعيف والقاعدة الضعيفة لذلك فان هناك نظام محلول منظم.
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التراكيز االبتدائية لحامض الخليك وايون الخالت تكون متســــــــاوية وكبيرة ولهذا الســــــــبب فان قيمة  

pH   ـــــقيمة ــــــــ معادلة املحلول املنظم   لحامض الخليك ، وكما في  apKفي هذه الحالة تكون مســــــــاوية لــــــــ

 التالية:

 

 0.01املحلول عندما يضاف  pHونريد ان نوضح تأثير نظام املحلول املنظم من خالل معرفة تأثر 

moles   منNaOH  الصلب الى لتر واحد من املحلول املنظم. وبما انNaOH   قاعدة قوية فانه

 يفترض ان يتفكك بصورة كلية ، وتكون املكونات املحددة في املحلول هي:

 
لـذلـك ســـــــــــــيتجـه التفـاعـل التـاليـة    OH-وبمـا ان املحلول يحتوي على كميـة كبيرة من القـاعـدة القويـة  

 مبدئيا الى اليمين:

 
افتراض ان التفاعل اعاله يتجه  انه من املناســب ان يتم تقســيم املســألة الى قســمين، القســم االول  

 بصورة كاملة الى اليمين، والقسم الثاني هو اجراء حسابات التوازن.

 

االن يمكن معاملة املســــــــألة على انها من ضــــــــمن مســــــــائل التوازن ، الفارق الوحيد من االجراء اعاله  

ــــــنقوم بتحـــديـــد الظروف   OH-هو فقط ان جزء من   ــا ســـــــ ــــــيتفـــاعـــل مع حـــامض الخليـــك. بعـــدهـ ســـــــ

 االبتدائية وعند التوازن بصورة مماثلة لالمثلة السابقة. التراكيز االبتدائية هي :

 

 لنهائية :وتكون التراكيز ا

 قبل التفاعل 

 بعد التفاعل 
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 سينتج: aKوبعد تعويضها في معادلة الـ

 

 :هي  pHلذلك ستكون قيمة   M 5-10X1.7هو  O3H+ويكون تركيز ايونات  

 

ـــــتمر    pHويمكن ايجاد قيمة   من خالل معادلة املحلول املنظم وحيث ان نظام املحلول املنظم مســـــــ

ــــــعيفين الضـــــــ القـــــاعـــــدة والحـــــامض     xوبنفس الكميـــــة )اذ ان قيمـــــة   بوجود الزوج املقترن من 
ً
جـــــدا

 :فان صغيرة(

 

الصــــــلب الى لتر واحد من املحلول املنظم   NaOHمن    moles 0.010ويتضــــــح انه من خالل اضــــــافة 

ــــــوح قـدرة املحلول املنظم pH 0.02)الفـارق    4.76الى   4.74  من  pHتغيرت قيمـة   (. وهـذا يظهر بوضـــــــ

 الخارجي.  pHعلى التخلص من فعل 

الى لتر واحد   NaOHعند االضـــافة نفس الكمية من    pHوللمقارنة ســـنقوم بحســـاب مدى التغير في 

ــــــيكون تركيز ايونـات   ظروف املرتبطـة  . وبمـا ان الM 0.01هو    OH-من املـاء النقي. في هـذه الحـالـة ســـــــ

 وكالتالي: O3H+بالتفكك الذاتي للماء معروفة فانه يمكن حساب تركيز ابونات  
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  :  pHولهذا تكون قيمة 

 

ـــــــ  ــــــــ ـــــــــــــــ  5هو   pHيكون مقدار التغير في قيمة الــــــــ ، ومقارنة باملحلول   7للماء هي   pH، حيث ان قيمة الــــــــ

 كبير وهذا يبين قدرة التخميد للمحلول املنظم.  pHاملنظم فان التغير في قيمة الـ
ً
 يعتبر جدا

ــــــافـة كميـة مكـافئـة من الحـامض القوي   ــــــابهـة يمكن بيـان قـدرة املحلول املنظم من خالل اضـــــــ ــــــورة مشـــــــ وبصـــــــ

 لنفس نوع املحلول املنظم ولكن بتراكيز اعلى ملكوناته.

 قدرة املحلول املنظم H-5مثال  

الى لتر واحد من محلول   HClمن غاز    moles 0.01عند اضـافة   pHنريد حسـاب التغير في قيمة الــــــــــــــ 

 .COONa3CHمن   M 5و  COOH3CHمن   M 5يحتوي على  

  COO3COOH]=[CH3[CH-[، وفي هـــذه الحـــالـــة يكون    4.74apK=يمتلـــك حـــامض الخليـــك قيمـــة  

 االولية من خالل معادلة املحلول املنظم:  pHولهذا السبب يمكن ايجاد قيمة الـ HClقبل اضافة  

 

 هي :  pHفستكون املكونات املؤثرة على الـ HClبعد اضافة  

 

ولهذا السبب سيكون التفاعل   HClفي املحلول بسبب اضافة   O3H+ستكون هناك كمية كافية من  

 االهم هو:

 

يعتبر حامض قوي. ســــــــيتم تحديد الظروف  O3H+نفترض بان التفاعل ســــــــيجري بصــــــــورة كلية الن 

 االبتدائية وعند التوازن بصورة مشابهة لالمثلة السابقة. والتراكيز االبتدائية ستكون:
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 والتراكيز النهائية :

 

 وحيث ان نظام املحلول املنظم مســـــــــتمر بوجود الزوج املقترن من القاعدة والحامض الضـــــــــعيفين

 من خالل معادلة املحلول املنظم:  pHيمة  وبنفس الكمية، ولذلك يمكن ايجاد ق

 

ـــــــــافــــة    pHوهــــذا يعني اني   الى املحلول. وهــــذا يظهر    HClاملحلول لم يتغير ال اكثر وال اقــــل رغم اضـــــــ

 وبصورة جلية قدرة التخميد للمحلول املنظم.

 

ـــــــــــ  الخارجي. اذ  pHمن خالل االمثلة املاضــــــية تم االطالع على مدى قدرة املحاليل املنظمة على اخماد تأثير الــــــــ

. وهذا يعني من  H-5اقل بعشـــــــرة اضـــــــعاف من التركيز االبتدائي في املثال    G-5كان التركيز االبتدائي في املثال  

ــــــــــ   OH-و    H+خالل اضـــــــــــــافـة كميـات متكـافئـة من ايونـات   ــــــــ . فكلمـا ـكانـت التراكيز    pHســـــــــــــيختلف التغير في الــــــــ

عنــد اضــــــــــــــافــة كميــات ومتكــافئــة من    pHتغير في قيمــة  االبتــدائيــة ملكونــات املحلول املنظم اعلى ، كلمــا قــل ال

 الحامض القوي او القاعدة القوية. وبعبارة اخرى فانه تزداد قدرة املحلول املنظم بازدياد تراكيز مكوناته.

 قدرة املحلول املنظم .25.5

التي يمكن للمحلول تقبلهـــا دون ان   O3H+و    OH-قـــدرة املحلول املنظم تعرف اعتمـــادا على كميـــة ايونـــات  

ــــــــــ  . لذلك فان املحلول املنظم الذي تكون تراكيز مكوناته عالية يمكنه تقبل  pHيحدث تغير كبير في قيمة الــــــــ

امة فانه يحدد املحلول املنظم . وبصورة ع pHمن دون ان يحدث تغير كبير في قيمة الـ  O3H+و  OH-ايونات 

 . [HA]و  A]-[وتحدد قدرة املحلول املنظم من خالل حجم  A]-[HA]/[من خالل العالقة 
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  pHالتسحيحات ومنحنيات الة 5.6

ـــــــاف   ــــــحيح عـادة من اجـل تحليـل كميـة الحـامض او القـاعـدة في املحلول. املبـدا هو ان يضـــــــ ــــــتخـدم التســـــــ يســـــــ

ــــــــافـــة من خالل  ــــــتمرة الى محلول اخر غير معلوم التركيز. وتتم االضـــــــ ــــــورة مســـــــ محلول ذو تركيز معلوم بصـــــــ

الل تغير ســـحاحة وفي هذه الحالة تكتب كمية الحجم املضـــاف. ويتم عادة التعرف على نقط التكافؤ من خ

ة.  ح  ســــــــح 
ُ
عملية التســــــــحيح في اكثر االحيان من    ويتم عرضلون دليل مضــــــــاف بصــــــــورة مســــــــبقة الى املادة امل

  pHمحلول معلوم التركيز. وتتم حسابات الـــ معلوم كدالة للكمية املضافة من ملحلول غير   pHخالل رسم الـــ 

 في االمثلة السابقة.  pHـللكمية املعطاة من محلول معلوم التركيز بصورة مشابهة لحسابات ال

 تسحيح حامض ضعيف مع قاعدة قوية  I-5مثال  

ــابقا على كيفية حســـــــــاب قيم  حامض قوي او قاعدة  على للمحاليل التي تحتوي    pHلقد تعرفنا ســـــــ

ــهلة الحســــــــاب وذلك بســــــــبب التفكك الكلي لالحماض القوية والقواعد    ســــــ
ً
ــبيا قوية والتي كانت نســــــ

ــــــــــــ القوية. وعلى العكس تماما   ــاب الــــــــ في حاالت كون املســــــحح حامض ضــــــغيف ليســــــت   pHفان حســــ

بعد اضـــــــــافة كمية من قاعدة   O3H+بنفس الســـــــــهولة. ومن اجل القدرة على حســـــــــاب تركيز ايونات  

قوية فمن الضــــــــروري النظر في التفكك املتوازن لالحماض الضــــــــعيفة. حيث ان حســــــــاب منحنيات  

ة من املســـائل املرتبطة باملحلول  لتســـحيح حامض ضـــعيف مع قاعدة قوية يتضـــمن ســـلســـل  pHالــــــــــــــــ 

 املنظم.

من   M 0.1ضــــــــــد   M 0.1من حامض الخليك ذو التركيز   mL 50وكما في املســــــــــألة التالية: تســــــــــحيح  

NaOHونريد تحديد قيم الـ .pH    للمحلول في مواقع متعددة في التسحيح من اجل القدرة على رسم

 . 4.74هي  apKوبالتالي تكون قيمة  M 5-10X=1.8aKمنحنى التسحيح. يمتلك حامض الخليك 

 ( محلول حامض ضعيفNaOHالحالة االولى : )قبل اضافة 

ــــــــــ  في محلول لحامض ضـــــعيف وبالتالي    pHهذه املســـــألة تم التعرض لها ســـــابقا. فهنا نريد تحديد الــــــــ

 فان معادلة التوازن وتعبير التوازن يكون:
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وســــــنقوم بتحديد التراكيز االبتدائية وعند التوازن بصــــــورة مشــــــابهة تماما لالمثلة الســــــابقة. وتكون  

 التراكيز االبتدائية:

 

 وتكون التراكيز النهائية:

 

 ولهذا سنحصل على املعادلة التالية :

 

 للمحلول :  pHولهذا تكون قيمة الـ M 3-10X]=1.3+O3[Hوتكون  

 

 )محلول منظم(  M NaOH 0.1من محلول يحتوي   mL 10الحالة الثانية : اضافة 

 هنا بعد اضافة قاعدة قوية الى حامض ضعيف ،سيجري التفاعل بصورة تامة وكما يلي :

 

 املحلول :وتحدد الظروف االبتدائية والنهائية لكل جزء مهم في 
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 وبما ان التفاعل يجري بشكل تام ولهذا تكون الظروف النهائي :

 

من خالل استخدام   pHويكون لدينا االن زوج مقترن من قاعدة وحامض ضعيف. وتحدد قيمة الــــــــــ 

 معادلة املحلول املنظم :

 

 )محلول نظم(  NaOHمن  M 0.1من محلول   mL 25الحالة الثالثة : اضافة 

االجراء هنا مماثل تماما للحالة الثانية. ويجري التفاعل التالي بصــــــورة تامة الى اليمين وتكتب  يكون  

 املعادلة كالتالي:

 

 تكتب الظروف االبتدائية والنهائية للمكونات املختلفة بالصورة التالية:

 

 ستكون الظروف النهائية كالتالي:  وبما ان التفاعل يجري بشكل تام
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ـــــــــــــ -ويبقى هناك الزوج املقترن حامض ضـــــــعيف ــاوية وتحســـــــب قيمة الــــــــ من   pHقاعدة بكميات متســـــ

 خالل معادلة املحلول املنظم :

 

تكون مميزة حيث تكون في   NaOHمن محلول    mL 25ان النقطة في منحنى التســـــحيح بعد اضـــــافة  

ـــــلي على  ـــــف الى نقطة التكافؤ. يحتوي املحلول االصـــــــ املقابل   0.1M COOH3CHمن   mL 50منتصـــــــ

ــــــــــــ  قبل ان تصــــــل الى نقطة  mol 5-10X5.0. لذلك فانها تحتاج الى COOH3CHمن   mol 5-10X5.0لــــــــ

ــافة  M  NaOH 0.1من   Ml 50التكافؤ التي تكافؤ   ــتكون الن  mL NaOH 25. فبعد اضـــــ قطة في فســـــ

ــــــف حتى نقطــة التكــافؤ. فــدائمــا تكون قيمــة   التي تقع في املنتصـــــــــــــف الى نقطــة التكــافؤ    pHاملنتصـــــــ

 للحامض في نظام املحلول املنظم. apKتساوي قيمة  

 )محلول لقاعدة ضعيفة( M NaOH 0.1من   mL 50: اضافة  الحالة الرابعة

ـــــــافــة   ـــــــل املحلول الى نقطــة التكــافؤ بعــد اضـــــــ وهــذا يعني ان   M  NaOH 0.1من محلول    mL 50يصـــــــ

في املحلول    pH. املســــــاهم االكثر في قيمة OH-هناك كميات متســــــاوية من حامض الخليك وايونات  

 لتفاعل التالي يجري بصوري تامة :لك بسبب ان اذو  COO3CH-هو القاعدة الضعيفة 

 

ــــــــــ COO3(CH-(بعد ذلك كل حامض الخليك تحول الى هيئة الخالت   ــــــــ   pH. نريد بعد ذلك تحديد الــــــــ

ـــــعيف بتركيز   ـــــف التركيز االبتدائي(. ويكتب توازن القاعدة وثابت   M 0.05ملحلول قاعدي ضـــــــ )نصـــــــ

 :M)-10X= 5.6 b(K 10توازن القاعدة املقارن  

 

 والنهائية:وسنعمل على تحديد الظروف االبتدائية  
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 وتكون الظروف النهائية:

 

 
 فيما يلي املعادلة:

 

ــــــتعـانـة بـالتحلـل الـذاتي للمـاء ، وتكون تركيز    O3H+لـذلـك يمكن ايجـاد تركيز ايونـات   من خالل االســـــــ

 :OH M 6-10X5.3-ايونات  

 

 :  pHوتحسب قيمة 

 
مـــــاتكون   تقريبـــــا، وعـــــادة  القـــــاعـــــديـــــة  في املنـــــاطق  التكـــــافؤ  في وتكون نقطـــــة  هـــــذه الحـــــالـــــة متواجـــــدة 

 تسحيحات الحوامض الضعيفة ضد القواعد القوية.

 )محلول لقاعدة قوية(  M NaOH 0.1من   mL 60: اضافة الحالة الخامسة

بعد نقطة التكافؤ ، فان هذه االيونات ســــتهيمن على حســــاب    OH-عند االســــتمرار باضــــافة ايونات  

من خالل التركيز الفــــائض من    pHلــــذا تتحــــدد قيمــــة   (COO3CH-القــــاعــــدة الضـــــــــــــعيفــــة )ايونــــات  

 الفائضة كالتالي: OH-. وتحسب تركيز ايونات  OH-ايونات  
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 كالتالي: O3H+  ولهذا السبب يمكن ايجاد تركيز ايونات M 3-10X9.1هي  OH-وتكون تركيز ايونات  

 

 :  pHوستكون قيمة  

 

اعتمادا على هذه الحسـابات كما في الحاالت الخمس فانه من املمكن تكوين منحنى التسـحيح وكما  

 : 2-5في الشكل  

 
 املضاف )مل( NaOHحجم                                                        

 منحنى التسحيح  2-5شكل 

. الحظ كيف ان نقطة التكافؤ  NaOHمن   M 0.1ضـــــــــد محلول   COOH3CHمن   mL 50تســـــــــحيح  

 . COO3CH-املؤشرة بالسهم االحمر تقع ضمن املنطقة القاعدية وذلك لوجود ايونات 

يعتمد شــــكل منحنى التســــحيح على قوة الحامض في املحلول، حيث تكون شــــكل املنطقة بعد نقطة التكافؤ  

متطابقة لكن قبلها يكون الشــــكل مميز لقوة الحامض. صــــعود منحنى التســــحيح للحامض الضــــعيف يكون 
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ــــــبــب تـاثير املحل ــــــعيف يكون بســـــــ ــــــويـة املنحنى للحــامض الضـــــــ ول  اكثر حـدة من الحــامض القوي. كمــا ان تســـــــ

ــاو لتركيز    [HA]. ان ذروة عمـل انظمـة املحـاليـل املنظمـة هو عنـدمـا يكون تركيز  املنظم   والتي  A]-[هو مســـــــــــ

ــبة لنقطة التكافؤ. ولهذا الســــــبب نجد بان منحنيات التســــــحيح  تكون في منتصــــــف الطريق بالضــــــبط بالنســــ

 لالحماض الضعيفة هي اكثر استواءا من حالة االحماض القوية عند نفس املوقع.

ومن ضـمن بقية الفروقات بين منحنيات التسـحيح لكل من االحماض القوية والضـعيفة هو اختالف نقاط  

ــية   بينما   7.0لتســـــحيح االحماض القوية هو   pH, حيث تكون قيمة  pHالتكافؤ عند قيم الدالة الحامضـــ

ــــــعيفـة املقـارنـة.وانـه من   الجـدير بـالـذكر ان نقطـة التكـافؤ في املنطقـة القـاعـديـة تعزى الى قوة القـاعـدة الضـــــــ

ـــــــــ   stoichiometryنقطة التكافؤ تحدد وفقا لل ــــــــ ـــــتنادا الى الــــــــ ـــــكال ادناه  pH وليس اســـــــ ـــــح االشـــــــ .وتوضـــــــ

 منحنيات التسحيح لالحماض القوية والضعيفة .

 

 : منحنيات التسحيح املختلفة 3-5الشكل  

تسحيح  ( و Aمخططات عامة ملنحنيات التسحيح لالحماض القوية مع القواعد القوية )

 (. Bاالالحماض الضعيفة مع القواعد القوية ) 

   الدالئل اللونية للتسحيحات الحامضية والقاعدية.  5.6.1

بالرغم من انه عادة ما يتم تحديد قيم الدالة الحامضية من خالل استخدام مقياس الدالة الحامضية ، 

اال ان يمكن استخدام الدالئل امللونة واضافتها الى املحلول املراد تسحيحه. حيث يتغير لون هذه الدالئل  

يئة معقدة وعادة تكون هي نفس  بعد وصول التفاعل الى نقطة التكافؤ. ويكون الدليل امللون عبارة عن جز 

. حيث يظهر الدليل امللون لون معين بوجود  [HIn]الحامض الضعيف، ويتم التعبير عن الدليل بـ 

البروتون ولون اخر بغياب البروتون. ومن االمثلة الشائعة للدالئل امللونة هو الفينولفثالين الذي يكون  
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. وسوف نطلع  In]-[البنفسجي عندما يكون بصيغة بينما يتغير الى اللون   [HIn]عديم اللون بصيغة 

 باختصار على كيفية عمل جزيئة الدليل من اجل التعرف على ما يحدث اثناء التسحيح.

  له  Kaوالذي يعتبر حامض ضعيف تكون قيمة   HInسننظر في احد االمثلة االفتراضية لدليل اللون   

M 8-1*10  :ويمثل التوازن له كاالتي 

 

. ويكون كسر التوازن لتفاعل   In-بينما يكون اللون ازرق في صيغة  HInدليل احمر بصيغة ويكون لون ال

 التوازن كما في ادناه:

 

فيمكن الحصول   pH=2.0وعند افتراض اضافة قطرات قليلة من الدليل الى املحلول الذي يكون فيه 

 وكما يلي :  In-و  HInعلى العالقة بين 

 

 هي املهيمنة ولذلك نجد بان املحلول يظهر باللون االحمر. HInوتظهر الحسابات البسيطة بان صيغة 

حتى يكون  HInالتي يجب ان تكون في املحلول باملقارنة مع  كمية   In-وقد يتبادر للذهن ، ماهي كمية 

االقل عشر كمية  بامكان العين البشرية تحسس اللونين؟ حيث انه ملعظم الدالئل يجب ان يكون على 

HIn  يجب ان تتحول الى-In  .من اجل تحسس تغير اللون بالنسبة للعين البشرية 

   خالصة الفصل الخامس 5.7

تم في هذا الفصـــــــل مناقشـــــــة الجزء االســـــــاســـــــ ي من كيمياء املحاليل املتمثل بكيمياء االحماض والقواعد. في 

ــاعـــدة وكيف تعرف قوة الحـــامض  البـــدء تم معرفـــة كيف يتم نقـــل ايون الهيـــدروجين من   الحـــامض الى القـ

ــــــافـة الى ذلـك تم معرفـة مقيـاس   ــــــل الرابع. بـاالضـــــــ ــتهـا في الفصـــــــ ــــ بـاالعتمـاد على مبـادئ التوازن التي تم منـاقشـــــــ

في علمية تسمى التحلل الذاتي.  الدالة الحامضية وكيف ان جزيئات املاء لها القدرة على التفاعل مع نفسها
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بتركيز كــــل من    يعمــــل التحلــــل الــــذاتي للمــــاء ـــــــــاهمــــة  ، وفي معظم الحــــاالت تهمــــل هــــذه   OH-و    O3H+بــــاملســـــــ

 او اقل. M 6-10ضمن نطاق   OH-و   O3H+املساهمة اال في حال كون القيم املحسوبة لتراكيز 

ــــــعيفــة  ــيــة في مختلف انواع املحــاليــل كمحــاليــل االحمــاض الضـــــــ ــــ ــابــات الــدالــة الحــامضـــــــ ـــــ تم التطرق الى حســـــــ

ــين  والقوية. ومن   ــ ــية في محلول يحتوي حامضـــــــ ــ ــاب الدالة الحامضـــــــ ــ االمثلة املتقدمة في هذا املجال هو حســـــــ

 ضعيفين. وانه من الواضح من االمثلة كيف ان قيم الدالة الحامضية ترتبط بظروف االتزان في املحلول.

ــــــيح كيف ان الحـامض متعـدد البروتونـات لـه القـدرة على منح ايونـات   ت  متعـددة وبخطوا H+كمـا وتم توضـــــــ

ــافة الى  ــ ــية في محاليل الحوامض متعددة البروتونات. باالضـــــــ ــ ــاب قيم الدالة الحامضـــــــ ــ متعددة وكيفية حســـــــ

ــــــــاب الـــدالـــة   ــيـــة والقـــاعـــديـــة لالمالح وكيف يمكن حســـــــ ــــ ــــــــائص الحـــامضـــــــ ــــــورة وجيزة الى الخصـــــــ التطرق وبصـــــــ

 ضية.الحامضية في مثل هذه املحاليل.كما وتم التطرق الى تأثيرات االيون على ظروف الدالة الحام

ــيـة في هـذه املحـاليـل وكيفيـة   ــــ ــاب الـدالـة الحـامضـــــــ ــــ كمـا وتم التعرف على كيميـاء املحلول املنظم وكيفيـة حســـــــ

اســـتخدام معادالت املحلول املنظم في التطبيقات الرياضـــية. كما وتم التعرف على التســـحيحات ومنحنيات  

ــــعيفة مع قواعد   ــــحيحات الحوامض الضـــــــ ــــيةمن خالل امثلة تســـــــ قوية واحماض ثنائية مع  الدالة الحامضـــــــ

 قواعد قوية. وفي نهاية الفصل تم التعرف على كيفية عمل الدالئل امللونة.
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 السادسالفصل 

 " الكهربائيةالكيمياء  "

 
يـات الكيميـائيـة التي نســـــــــــــتخـدمهـا  ملفي عـدد كبير من الع  لكيميـاء الكهربـائيـةل  هنـاك تطبيقـات كثيرة

انتقال االلكترونات. بصــــــورة عامة فان الكيمياء الكهربائية  بتعني   االســــــم فانها  . كما يشــــــيرفي حياتنا اليومية

بين الطـاقـة الكيميـائيـة والطـاقـة الكهربـائيـة والتي تتضـــــــــــــمن   بـاالنتقـال  تتعلق  التيهي فرع من فروع الكيميـاء  

توليد تيار كهربائي من عمليات كيميائية . بما ان الجزء الرئيســــ ي من هذا الفرع يتعلق باالكســــدة واالختزال  

 لك سيتم تناوله اوال في هذا الفصل.، لذ

 االكسدة واالختزال 6.1

ـــــابقة كيف ان بعض املركبات الكيميائية تكون ايونية ـــــول ســـــــ فاملركب املعروف كلوريد  ،لقد تعرفنا في فصـــــــ

بالهيئة الصـــــــــلبة يتكون من تفاعل بين عنصـــــــــر الصـــــــــوديوم الصـــــــــلب وغاز الكلور كما في   NaClالصـــــــــوديوم  

 التفاعل التالي:

 

ثنـائيـة الـذرات، وبـذلـك يتكون   2Clوجزيئـة    Na(s)كمـا في املعـادلـة اعاله فـانـه ســـــــــــــيحـدث تفـاعـل بين عنصـــــــــــــر  

في شـــــــــــــبكـة بلوريـة . في هـذا التفـاعـل توجـد عمليـة   Cl-وايون    Na+االيوني والـذي يتكون من ايون  NaClمركـب  

او بصـــــــــــــورة مختصـــــــــــــرة يـدعى  انتقـال لاللكترونـات ، ومثـل هـذا التفـاعـل يـدعى تفـاعالت االكســـــــــــــدة واالحتزال  

Redox-reactions  . 

التفاعالت   ظمســـــــــدة واختزال، على ســـــــــبيل املثال معتتضـــــــــمن العديد من التفاعالت الكيميائية عمليات اك

ــــــمن كـــذلـــك تحول    redox-reactionsعـــادة تكون    هيالكيميـــائيـــة التي تتضـــــــــــــمن انتـــاج الطـــاقـــة   . وهـــذا يتضـــــــ

ــــان. تعرف اال ــــم االنســـــــ ــــد، بينما على الطعام الى طاقة في جســـــــ ــــتوى التاكســـــــ ــــدة على انها الزيادة في مســـــــ كســـــــ

العكس تماما فان االختزال يعرف على انه النقصــــان في مســــتوى التاكســــد والذي ســــيتم شــــرحه في املوضــــوع  

 االتي.
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 مستوى التاكسد   6.1.1

يتم اســتخدام مايســمى بمســتوى التاكســد من اجل تعقب عدد االكترونات في تفاعالت االكســدة واالختزال  

ــر   ــيم االلكترونات بين مكونات التأصــــــ ، والتي تعرف من خالل مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تقســــــ

وضيح ظاهرة السالبية  لكن في البدأ من الضروري ت، هذه القواعد ادناه  فيالتساهمي. وسيتم النظر بتمعن  

. قد عرفنا ســابقا كيف ان الذرات املختلفة تمتلك ســالبية كهربائية مختلفة  electronegativityالكهربائية  

وهــذا يعني ان الــذرات املختلفــة تمتلــك قــدرة مختلفــة على جــذب االلكترونــات من الــذرات االخرى. وهــذا لــه 

ــر الكيميائي. كما ــبة للتاصــــ ــابقا فان الالفلزات في اعلى الجدول الدوري   اهمية كبيرة كذلك بالنســــ تعرفنا ســــ

ــــــجين والنتروجين   تمتلــــك اقوى قــــدرة على جــــذب االلكترونــــات. ومن االمثلــــة على ذلــــك هو الفلور واالوكســـــــ

 والكلور. ويكون ترتيب هذه الذرات تبعا لسالبيتها الكهربائية كاالتي :

F > O > N = Cl 

ــــــجين   ه  وبعــده النتروجين ثم الكلور. وهــذالفلور يمتلــك اعلى قــابليــة على جــذب االلكترونــات يتبعــه االوكســـــــ

 االعتبارات لها اهمية كبيرة فيما يتعلق بقواعد مستويات التاكسد وكما ملخص ادناه:

مســـــــــتوى التاكســـــــــد للذرات او الجزيئات املتعادلة يســـــــــاوي صـــــــــفر ، مثال على ذلك مســـــــــتوى التاكســـــــــد   -

 كالهما يساوي صفر. 2Nو   2Hيئات  لجز 

مســـــــتوى التاكســـــــد لاليونات احادية الذرة يكون مطابق لشـــــــحنتها. لذلك فان مســـــــتوى التاكســـــــد اليون  -
+Na   بينما اليون   (1+)هو-Cl  (-1)هو  . 

ــــــد اليون الهيدروجين هو   - ــــــتوى التاكســـــــ ــــــاهمية التي تحتوي على الالفلزات فيكون مســـــــ في املركبات التســـــــ

التــــالي كلهــــا يكون  (1+) للهــــايــــدروجين في املركبــــات  ــد  ـــــــ التــــاكســـــــ ــــــتوى  لكــــل ذرة    (1+). وهــــذا يعني ان مســـــــ

  Nروجين  ، وللنايت HClفي   -1هو   Cl . ويكون مســـــتوى التاكســـــد للكلور O2H، و   HCl  ،3NHهايدروجين:  

 .O2Hفي  (-2)هو   O، ولالوكسجين   3NHفي  (-3)هو  

. االســــتثناء    3SOو   CO2و  COفي املركبات التســــاهمية كما في   (-2)يعطى االوكســــجين مســــتوى تاكســــد  -

ــيــد )التي تحتوي مجموعــة   ــــ -2الوحيــد لهــذه القــاعــدة هو في مركبــات البيروكســـــــ
2O  2( كمــا فيO2H   حيــث

 . 1-يكون مستوى التاكسد لكل ذرة اوكسجين هو 
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الشـــــحنة   ذوفي املركبات الثنائية فان الذرة التي تمتلك ســـــالبية كهربائية اعلى تعطى مســـــتوى التاكســـــد   -

 3-بينما النتروجين يعطى  1-ال فان ذرة الفلور دائما تعطى مســــــتوى تاكســــــد  الســــــالبة ، على ســــــبيل املث

 .2-والكبريت  

مجموع مســــتويات التاكســــد يجب ان تكون مســــاوية للصــــفر للمركبات الغير حاملة للشــــحنة. فمجموع  -

ــــتويات التاكســـــــــــ  ــــفر في جزيئة    دمســـــــ ــــاوي صـــــــ ــــجين يجب ان تســـــــ بينما يكون  O2Hللهايدروجين واالوكســـــــ

+في مركب    1+ت التاكسد تساوي  مجموع مستويا
4NH 2وكذلك بالنسبة لـ-

3CO . 

 )تعيين مستويات التاكسد( A-6مثال  

 سنقوم بتعيين مستويات التاكسد في كل الذرات املوجودة في املركبات التالية :

 

 : 2COمستوى التاكسد لة

ــــــد   ــــــتوى تاكســـــــ ــــــجين تمتلك مســـــــ ــــــابقة ، فان كل ذرة اوكســـــــ ــــــتوى   2-من خالل القواعد الســـــــ اما مســـــــ

ــــــتتحد اعتمادا على حقيقة ان  ــــــد لذرة الكاربون فســـــــ ــــــحنة خارجية   2COالتاكســـــــ   ولهذا ال يمتلك شـــــــ

مســـتوى   2COللصـــفر. لذلك يمتلك الكاربون في    مجموع مســـتويات التاكســـد مســـاوي   يكون الســـبب  

 .  4+تاكسد  

 4SO2Hمستويات التاكسد في 

ــــــــد   ــــــتوى تـــاكســـــــ ــــــجين تعطى مســـــــ ــــــــابقـــة ، فـــان ذرة االوكســـــــ بينمـــا ذرة    2-اعتمـــادا على القواعـــد الســـــــ

ـــــتوى   ـــــد لذرة  1+الهيدروجين تعطى مســـــــ ـــــتوى التاكســـــــ تحدد اعتمادا على هذا املبدأ وكذلك   S. مســـــــ

ال يمتلك شحنة خارجية وهذا يعني ان مجموع مستويات التاكسد    4SO2Hاعتمادا على حقيقة ان  

 . 6+هو   4SO2Hللصفر. لذلك فان مستوى التاكسد للكبريت في   مساوية

-مستويات التاكسد في 
3NO  

ــــد   ــــتوى تاكســـــــ ــــجين تمتلك مســـــــ ــــابقة فان كل ذرة اوكســـــــ ــــتوى   2-من خالل القواعد الســـــــ ، وان مســـــــ

ـــــــد لــذرة   -تتحــدد اعتمــادا على هــذا املبــدأ وعلى حقيقــة ان جزيئــة    Nالتــاكســـــــ
3NO   تمتلــك شـــــــــــــحنــة
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اعتمادا على القاعدة. لذلك  1-ولهذا الســبب يكون عدد التاكســد يســاوي   (1-ـــــــــــــــ)خارجية مســاوية ل

-فان مستوى التاكسد لذرة النتروجين في 
3NO   5+يساوي. 

  HFمستويات االكسدة في  

، ومستوى    1+اعتمادا على القواعد السابقة فان ذرة الهيدروجين تعطى مستوى تاكسد مساوي ل

ـــــد لذرة  ـــــحنة خارجية.    HFتحدد اعتمادا على هذه القاعدة وعلى حقيقة ان   Fالتاكســـــــ ال تمتلك شـــــــ

ــاوي    HFفي    Fلذلك فان مســـــتوى التاكســـــد لذرة  والتي تتطابق مع القاعدة التي تنص على ان  1-تســـ

الجزء االكثر ســـالبية كهربائية في املركب يعطى مســـتوى تاكســـد ســـالب باالضـــافة الى ان ذرة الفلور 

 في املركبات الكيميائية . 1-وى  دائمة تعطى مست

 طرق موازنة تفاعالت االكسدة واالختزال   6.1.2

دام مســـــتويات التاكســـــد في الخطوة االولى هي لتحديد مســـــتويات التاكســـــد للمركبات االحادية لكن الســـــتخ

واالختزال معقدا يجب في البدأ موازنة معادلة االكســــــدة واالختزال. عادة مايكون تفاعل االكســــــدة    التطبيق

ــــــروري العمـل على نمط ملطـابقـة معـادالت االكســـــــــــــدة واالختزال. لنلقي نظرة االن   معين  لـذلـك فـانـه من الضـــــــ

 وبصورة مختصرة على تفاعل االكسدة واالختزال التالي والذي يجب ان يتم موازنته:

 

نصـــــــف الثاني يعطى ويمكن تقســـــــيم هذا التفاعل الى انصـــــــاف تفاعالت فالنصـــــــف االول يعطى لالختزال وال

 لالكسدة.

 

االن ياتي دور موازنة نصـفي التفاعل بصـورة منفصـلة ثم يتم اضـافة احدهما لالخر لتحقيق التفاعل الكلي 

 املتوازن. وهذا ما سيتم العمل عليه في املثال التالي :

 طريقة نصف التفاعل في املحاليل املائية للحوامض B-6مثال  

 واالختزال التالي ونريد موازنته في محلول حامض ي:لدينا تفاعل االكسدة  
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خـدم لتحليـل محتويـات خـام الحـديـد. الخطوة االولى هي تحـديـد وكتـابـة  تســـــــــــــ مـا يهـذا التفـاعـل عـادة  

من   التفاعالت لتفاعالت االكســدة. ان  التفاعل . في البدأ تكتب انصــاف يمعادالت التفاعل لنصــف

ن الحديد يتعرض لالكسدة ولهذا تصبح معادلة االكسدة  الواضح من خالل املعادلة الكلية ان ايو 

 كالتالي :

 

 وكذلك بالنسبة نصف التفاعل الثاني لالختزال فانه مرتبط بايون املغنيسوم ويكتب كالتالي :

 

ملعـادلـة الشـــــــــــــحنـة على كـل طرف من اطراف    وذلـك  تفـاعـل  فالخطوة التـاليـة هي معـادلـة كـل نصـــــــــــــ 

 االلكترونات فانه :عدد   ن حيثماملعادلة . وملوازنة املعادلة  

 

فـــاعالت . ولجعـــل املعـــادالت مهيئـــة  انصـــــــــــــــاف الت  يطرف  االن نالحظ ان الشـــــــــــــحنـــات متعـــادلـــة في كال

ــافــةلال   5( الن تفــاعــل االختزال يحتوي على  5تفــاعالت االكســــــــــــــدة يجــب ضـــــــــــــربهــا بــاملعــامــل )ف  ،  ضــــــــــــ

 صل على :الكترونات بينما تفاعل االكسدة يحتوي على الكترون واحد. لذلك سنح

 

 وباضافة املعادالت لبعض سنحصل :

 

الشـحنات. عندما يكون هناك وسـط حامضـ ي كل الخطوة التالية هي معادلة التفاعل حتى تتطابق  

املحــاليــل القــاعـديـة. يتم   ةفي حـالــ   OH-بينمــا يتم املوازنـة بـايونـات    H+ايونـات  اضــــــــــــــافـة  بــ   ةيتم املوازنــ 

 حساب الشحنات على كال طرفي سهم التفاعل كما يلي :



 

144 
 

 

 الطرفين لضــــــــمان تســــــــاوي عدد الشــــــــحنات في  ى في الجهة اليســــــــر   H+ايونات   8لذلك علينا اضــــــــافة  

 اليمين واليسار.

 

لضـــمان ان هناك عدد متســـاوي من الذرات على طرفي ســـهم  O2Hالخطوة االخيرة هي املوازنة باملاء  

 في الجهة اليمين: O2Hجزيئات   4التفاعل. في هذه الحالة يكفي اضافة  

 

 وللتاكد بصورة اكثر دقة يمكن التحقق من تساوي الشحنات على طرفي سهم التفاعل :

 

 ل :وكذلك من خالل ضمان تساوي عدد الذرات املختلفة على طرفي سهم التفاع

 

هناك اختالفات طفيفة فقط بين موازنة تفاعالت االكسـدة واالختزال في املحاليل الحامضـية والقاعدية اذ 

بدال من    OH-الوحيد هو ان موازنة التفاعل في املحاليل القاعدية يتم من خالل اضـــــــافة ايونات    الفارق ان 

 ، وهذا ما سنالحظه في املثال التالي:  H+ايونات  

 )طريقة نصف التفاعل في املحاليل املائية القاعدية( C-6مثال  

كتل كبيرة ممزوجة مع فلزات اخرى على شـكل خامات.  على شـكل يتواجد الفضـة في بعض االحيان 

من الخالل املعادلة   CN-الستخالص الفضة هو باستخدام ايون السيانيد    البسيطةق  ائمن الطر و 

 التالي في املحلول القاعدي:
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سـنقوم بموازنة معادلة التفاعل من خالل اسـتخدام مبدأ نصـف التفاعل. الخطوة االولى تتضـمن  

ت  تحــديــد وكتــابــة معــادالت انصـــــــــــــــاف التفــاعالت. في البــدأ يتم كتــابــة انصـــــــــــــــاف التفــاعالت لعمليــا

 االكسدة:

 

 تفاعل االختزال فاننا ال نعلم الناتج من هذا التفاعل :اما بالنسبة لو 

 

ــــــحنــات.   ــــــمــان تطــابق الشـــــــ ــــــف تفــاعــل لضـــــــ وتتم املوازنــة كلــذلــك  الخطوة التــاليــة هي موازنــة كــل نصـــــــ

 . لذلك فان تفاعل االكسدة يكون :بالنسبة لاللكترونات

 

ــــــتوى   ــــــابقـا فـاننـا نعرف بـان مســـــــ ان نـاتج التفـاعـل غير معلوم اال انـه من القواعـد العـامـة املـذكورة ســـــــ

فــان املوزانــة    لــذا.  O-2لــذلــك نفرض بــان نــاتج تفــاعــل االختزال هو    -2التــاكســـــــــــــــد لالوكســـــــــــــجين هو  

 بااللكترونات ستصبح:

 

الكترونات لذلك يتم ضــرب تفاعل    4حيث ان االكســدة تتضــمن الكترون واحد واالختزال يتضــمن 

 ( وتضاف انصاف التفاعل الى بعضها البعض لتعطي :4االكسدة باملعامل )

 

ــــــكــل    O-2في املحــاليــل القــاعــديــة لــدينــا االوكســـــــــــــيــد لكن ليس بهيئــة   املبرتن    OH-وانمــا يكون على شـــــــ

 ويعطي :

 

 يتم حساب وموازنة الشحنات على الطرفين من خالل :
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ــــــتخـدام  بمـا انـه لـدينـا مح في الطرف اليمين من التفـاعـل    2OH-لول قـاعـدي لـذلـك يتم املوازنـة بـاســـــــ

 لتعطي:

 

وذلك لضـــــــــمان تطابق عدد الذرات على  O2Hالخطوة االخيرة هي املوازنة باســـــــــتخدام جزيئات املاء  

 في الطرف اليسار :  O22Hطرفي سهم التفاعل. وهنا يتم املوازنة باضافة جزيئتي ماء  

 

 وللتاكد بصورة اكثر دقة يمكن التحقق من تساوي الشحنات على طرفي سهم التفاعل :

 

 وكذلك من خالل ضمان تساوي عدد الذرات املختلفة على طرفي سهم التفاعل :

 

 الخلية الكلفانية  6.2

لقد راينا في املوضـــوع الســـابق كيف ان تفاعالت االكســـدة واالختزال تتضـــمن انتقال لاللكترونات وكيف ان 

( بينما االختزال يعني زيادة عدد االلكترونات  التأكســــــــــداالكســــــــــدة تعني فقدان االلكترونات )زيادة مســــــــــتوى  

االكســـــــدة واالختزال في البدأ )نقصـــــــان في مســـــــتوى التاكســـــــد( . ولفهم كيفية تولد التيار من خالل تفاعالت  

-يجب النظر الى التفاعل التالي بين 
4MnO  2+وFe   والذي تم موازنته في مثالB-6 . 

 

-سـيتاكسـد بينما   2Fe+في هذا التفاعل فان  
4MnO   2+سـُيختزل. وبالتالي فان االلكترونات سـتنتقل منFe  الى

-
4MnO . يمثل تفاعل االختزال :  التفاعل االتيسنعمل على كل نصف تفاعل بصورة منفصلة، و 
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 وكذلك فان تفاعل االكسدة هو :

 
مما يالحظ من املعادالت اعاله فان تفاعل االكســــــدة ســــــيحدث خمســــــة مرات في كل مرة يحدث فيها تفاعل  

-اختزال. عنــد وجود  
4MnO    2+وFe    ســـــــــــــتنتقــل بصـــــــــــــورة مبــاشـــــــــــــرة عنــدمــا  في نفس املحلول فــان االلكترونــات

تتصـــــــادم الجزيئات املتفاعلة. تحت هذه الشـــــــروط فان الطاقة ال يمكن اســـــــتخراجها النها تفقد على شـــــــكل 

ـــــتخراج الطاقة من التفاعل اعاله؟ الجواب هو من  كيف لذا ل التفاعالت الكيميائية.  حرارة في ك  يمكن اســـــــ

خالل فصــــــل تفاعل االكســــــدة عن تفاعل االختزال وهذا يتطلب وجود ســــــلك )عادة من النحاس(، ويســــــمح  

ــبـاح الكهربـائي او من خالل املحرك الكهربـائي، في هـذه الحـالـة  للتيـار بـالجريـان بين املحلوين من خالل املصـــــــــــ

التفاعالت الكيميائية. هذا املبدأ يتطلب وجود الجســـــــــــــر امللىي باالضـــــــــــــافة الى يتم اســـــــــــــتخالص الطاقة من  

يبين هذا    1-6الســـلك من اجل الســـماح النتقال االيونات من دون املزج بين املحاليل بصـــورة كبيرة. والشـــكل 

 املبدأ.

 

 

 : مبدأ الخلية الكلفانية  1-6الشكل 

-و  2Fe+)مخطط ملنظومة فصل تفاعالت االكسدة واالختزال بين 
4(MnO . 
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قـد تم وصـــــــــــــف اجزاء املبـدأ القـائم عليـه الخليـة الكلفـانيـة والتي تعتبر منظومـة يحصـــــــــــــل فيهـا تحويـل الطـاقـة 

االجزاء  الكيميـائيـة الى طـاقـة كهربـائيـة. يحـدث التفـاعـل في الخليـة الكهربـائيـة في الحـاجز بين االقطـاب )وهي  

ـــــــدة يــدعى بــاالنود بينمــا  ـــــــه. القطــب الــذي يحــدث عليــه االكســـــــ ــهــا في املحلول( واملحلول نفســـــــ ــــ التي يتم غرســـــــ

 القطب الذي يحدث عليه االختزال يسمى الكاثود.

 جهد الخلية   6.2.2

يعمل على ســـــــــحب االلكترونات من   وتتكون الخلية الكلفانية ، كما راينا ســـــــــابقا، من جزء اكســـــــــدة في وعاء  

خالل ســــــلك من جزء االختزال في محلول اخر. القوة الدافعة التي تســــــبب االنتقال تدعى بجهد الخلية او في 

وحـــدة جهـــد الخليـــة هي   .Electromotoric force EMKبعض االحيـــان تســـــــــــــمى بـــالقوة الـــدافعـــة الكهربـــائيـــة  

ــ   Vالفولت   ــــــــ . وتعطى القوة Coulombللشـــــحنة املنتقلة بالكولومب    Joulesوالتي تعرف على انها الشـــــغل بالــــــــ

 الدافعة الكهربائية كاالتي :

 

 من اجل حدوث التفاعل بصورة تلقائية فانه من الضروري ان يكون جهد الخلية موجب.

 جهد االختزال القياس ي 6.3

ــــــفي خليـة وهو  التفـاعـل في ا ــــــم الى تفـاعـل نصـــــــ ــــــدة واختزال اذ يقســـــــ لخليـة الكلفـانيـة عـادة يكون تفـاعـل اكســـــــ

. كما ان هناك جهد
ً
ـــــبقا يمثل مجموع تفاعالت انصــــــــــــاف    وهوخلية  لل كلي بنفس الطراز الذي تم رايته مســـــــ

 الخلية االثنين. وهذا ما سيتم بيانه في املثال التالي :

 )جهد انصاف الخلية( D-6مثال  

يتم اتصـاله من خالل جدار مسـامي )مشـابه للجسـر   4ZnSOخلية كلفانية تحتوي على محلول من  

( مع محلول من  
ً
تم وضــــــــــع قضــــــــــبان من فلز  و . في محلول كبريتات الزنك  HClامللىي املذكور مســــــــــبقا

ــــــوع في محلول حــامض الهــايــدروكلوريــك. في نفس الو  ـــــــل بقطــب البالتين موضـــــــ قــت يتم الزنــك متصـــــــ

من خالل قطـــب البالتين، وبين قطـــب البالتين وقطـــب الزنـــك يوضـــــــــــــع   2Hامرار غـــاز الهـــايـــدروجين  

 فولتميتر. الشكل التالي يمثل منظومة للخلية الكلفانية.  
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 : الخلية الكلفانية 2-6الشكل 

 .  HClو قطب البالتين/محلول  4ZnSOمخطط ملنظومة الخلية الكلفانية التي تحتوي على قطب الزنك/محلول  

  volt 0.76كمــا موضـــــــــــــوح في الشـــــــــــــكــل هو    الجهــد الكلي للخليــةكمــا يالحظ من الشـــــــــــــكــل اعاله فــان  

 لتفاعل الخلية الكلي :

 

-2و  2Zn+توي على قطب فلز الزنك مع ايونات حلفانية املعطاة فان جزء االنود يللخلية الك
4SO   في

 : ويكتب تفاعل االنود كما يلياملحلول املائي.  

 

تفقـــــد الكتروني الزنــــك  كــــل ذرة من ذرات  تهـــــاجر الى  محلول  من خالل تفـــــاعــــل االنود فــــان  ن والتي 

 .2Zn+تايونا

 من خالل السلك الى محلول الكاثود عندها سيحدث التفاعل التالي :  االلكترونينعند مرور  
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من   M 1مع ايونات   بتماسيتكون الكاثود من البالتين والذي يعتبر مادة خاملة غير موصلة ويكون 

+H   1املحاطة بــــــــــــــ atm   من غاز الهايدروجين. هذا القطب يسمى قطب الهايدروجين القياس ي والذي

ــــف خلية )ويرمز لها بالرمزيمتلك من خالل التعري ــاوي  K 298بدرجة حرارة    0Eف جهد نصـــــــ ــ ( يســـــــ

0.00 volt  .الشكل االتي يمثل املبدأ الذي يقوم عليه قطب الهايدروجين االساس ي . 

 

 : قطب الهايدروجين القياس ي 3-6الشكل 

  H+اليون  M 0.1عند تركيز   volt 0.0يمتلك قطب الهايدروجين القياس ي جهد نصف خليه مقداره 

. 

ـــــوع بين القطبين ، اال   ـــــتخدام الفوتيميتر املوضـــــــ رغم انه بامكاننا قياس جهد الخلية الكلفانية باســـــــ

تفاعل نصــــــف الخلية والذي    معرفةانه من غير املمكن ضــــــمان جهد انصــــــاف الخاليا . لذلك يجب  

ســــــــــيتم تحديد جهد نصــــــــــف الخلية الثاني من خالله. كما تم توضــــــــــيحه مســــــــــبقا فان جهد نصــــــــــف 

الخلية لقطب الهايدروجين القياس ي مساوي لنقطة الصفر واعتمادا على ذلك تم اختياره لتحديد 

 جهد انصاف الخاليا االخرى. في هذا السؤال يكون تفاعل نصف الخلية هو:
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وهو قيمة الفولتيمتر عندما يتم دمجه مع تفاعل نصــف  volt 0.76ويكون جهد نصــف الخلية هو  

 خلية الهايدروجين القياس ي.

  االشــــارة  يتم االحيان  بعض في املعطاة  الخاليا انصــــاف  لتفاعالت  املقابلة(  0Eان جهد نصــــف الخلية )قيمة  

بصــــورة نمطية فان احد تفاعالت نصــــف الخلية  لقياســــية والتي تدرج عادة بجداول.  ا  االختزال  كجهود اليها

ــــــدة. وهـذا    يحول يجـب ان   ــــــدة واالختزال تتكون من تفـاعـل واحـد لالختزال واخر لالكســـــــ الن تفـاعالت االكســـــــ

ــــــف الخليـة من   ــــــرب تفـاعـل نصـــــــ ـــــــارات في الجـدول يجـب ان تحول. لـذلـك فـانـه يضـــــــ يعني ان واحـدة من االشـــــــ

ــــــتهلكـة من   ــــــمـان ان عـدد االلكترونـات تتطـابق مع عـدد االلكترونـات املســـــــ ــــــحيح وذلـك لضـــــــ الجـدول بعـدد صـــــــ

ــــــحيح هــذه تكون مرتبطــة بتحــديــد طــاقــة كبس الحرة تفــاعــل ا ــــــرب بــالعــدد الفـــــــ لخليــة الكلي. وعمليــة الضـــــــ

 لتفاعل نصف الخلية:

 

ــيـة بينمـا يمثـل الحرف     0GΔرمز  ليمثـل ا عـدد االلكترونـات املنتلقـة لتفـاعـل    zالتغير في طـاقـة كبس القيـاســـــــــــ

لتحديد فيما اذا كان التفاعل تلقائي او ال.   ΔG. تســـــــــــــتخدم  Fنصـــــــــــــف الخلية. ويرمز لثابت فرداي بالحرف  

لتفاعلي انصاف الخلية. اذا كانت    ΔG لتفاعل كهروكيميائي من خالل مجموع الــ ΔG تحدد القيمة الكلية لــ 

، امـا اذا ـكانـت قيمـة    ΔGقيمـة  
ً
ــــــفر فـان التفـاعـل يكون تلقـائيـا صـــــــــــــفر فـانـه يجـب  اكبر من     ΔGاقـل من صـــــــ

 اضافة طاقة للنظام من اجل حدوث التفاعل. وهذا ما سنعرفه في املثال التالي:

 

 )حساب جهد الخلية والتلقائية( E-6مثال  

 الخلية الكلفانية تتكون من تفاعالت انصاف الخلية التالية:كما معطاة فان  

 

 جهد االختزال النصاف الخلية كالتالي :  يكون   جداول جهد االختزالمن خالل 
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ونريد تحديد اي تفاعل من التفاعلين االتيين يحدث بشـــــــــــــكل تلقائي وماهو جهد الخلية القياســـــــــــــ ي  

 املقابل :

 

 لتفاعالت انصاف الخلية اعاله : 0GΔتحديد ومن اجل حل هذا السؤال فانه يجب  

 

ـــــــ  0GΔاالن يجب تحديد   2و  10GΔ للتفاعل االول والتفاعل الثاني من اجل الدمج املناســب لــــــــ
0GΔ 

 التي تقابل تفاعالت انصاف الخلية:

 

اقل من صـــــــــــــفر في الوقت الذي يحدث فيه    0GΔالتفاعل التلقائي يحدث فقط عندما تكون قيمة  

. تحســـــب جهد الخلية القياســـــ ي اعتمادا على 4-6التفاعل االول في الخلية الكلفانية كما في الشـــــكل  

 : 0GΔتحديد قيمة  
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 )خلية الحديد/الفضة الكلفانية(  4-6الشكل 

 3Fe/+2Fe+و  Ag/+Agمخطط ملنظومة خلية 

 

 اعتمادية جهد الخاليا على التركيز 6.4

ـــــوع الخاليا الكلفانية   تم ــية ، اال ان جهد الخاليا تعتمد على   تحت  تحدثالتي  تناول موضـــــــ ـــ الظروف القياســـــــ

 التالي :  الكلي للخليةتركيز االيونات التي توجد في انصاف الخاليا ، على سبيل املثال فان تفاعل  

 

. في حـال ـكانـت M 1عنـدمـا تكون كـل االيونـات بتركيز    298Kفي درجـة حرارة    1.36يمتلـك جهـد خليـة مقـداره  

( فان جهد الخلية قد 298K  ال تســـــــاوي  ، درجة الحرارةM 1.0لتركيز ال يســـــــاوي  الظروف ليســـــــت قياســـــــية )ا

. اذا كان تركيز  
ً
فان التفاعل ســــيتجه تبعا ملبدأ ليشــــاتليه   M 1على ســــبيل املثال اكبر من   4Ce+يكون مختلفا

Le Charteliers Principle   زيــــادة القو ــالتــــالي  ــالتــــالي فــــان جهــــ الى اليمين وبــ د الخليــــة ة الــــدافعــــة للخليــــة، وبــ

 سيزداد.  



 

154 
 

 Nernstتعطى حســـــــــــــــب معـــادلـــة نرنيســـــــــــــــت    K 298ان اعتمـــاديـــة جهـــد الخاليـــا على التركيز في درجـــة حرارة  

equation    والتي سميت تكريما للعالم االملاني(Hermann Nernst:وهي كالتالي ) 

 

هي عدد االلكترونات املنتقلة   z، اما  الكســـــــــر املولي للتفاعل ويتم ايجاده من معادلة التفاعل الكلي  Yان   اذ

 في معادلة التفاعل الكلي. وسيتم التعرض لتطبيقات معادلة نرنيست في املثال التالي:

 )استخدام معادلة نرنيست لتحديد جهد الخلية( F-6مثال  

 صاف الخلية التالية :نالكلفانية يجب ان تحتوي تفاعلي القد تعرفنا على ان الخلية 

 

 

 )خلية كلفانية زنك/فناديوم(  5-6شكل 

+و  Zn/+2Znتوضيح ملنظومة خلية 
2VO/+2VO  . 
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+M 2.0 = [و    T= 298 Kاذ ان  
2[VO    2و M-]= 1.0*10+2[VO    و]= 0.5 M+[H    و-] = 1.0X10+2[Zn

M  1   ــح فاننا ال نمتلك ظروف مثالية في الخلية. الشـــــكل ونريد ان نحدد جهد الخلية. وكما هو واضـــ

 .يعطي توضيح للنظام  اعاله

 من خالل الجدول فان جهود االختزال املقابلة للتفاعالت التالي تكون :

 

هناك تفاعل اكســــــدة باالضــــــافة الى تفاعل اختزال كما تم االشــــــارة ســــــابقا ، وبما ان   يكون يجب ان 

 لذلك فان التفاعل الكلي يجب ان يكون كما يلي:
ً
 جهد الخلية الكلي يجب ان يكون موجبا

 

 الجهد الكلي للخلية يكون:

 

ـــــع فولتيميتر بين القطبين في ــها فيما اذا تم وضـــــــ ـــ الخلية الكلفانية   هذه هي القيمة التي يتوقع قياســـــــ

ــية كما لو ان  ــية في انصـــــــاف الخلية . وفي حال لم تكن هناك ظروف قياســـــ وبتوفر الظروف القياســـــ

 . حينها سيتم استخدام معادلة نرنست:M 1التركيز اختلف عن 

 

في هــذا    Yاذ ان هنــاك الكترونــان منتقالن في التفــاعــل اعاله. وتكون قيمــة    z= 2في هــذا املثــال يكون  

 التفاعل تساوي :

 

 وبالتالي سنحصل على جهد الخلية الكلي والذي سيكون:
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ويمكن اســــتخدام معادلة نرنســــت في حســــاب ثوابت التوازن والتي عادة ما تكون مجدية لهذا الغرض. وهذا  

 الي :ما سيتم تناوله في املثال الت

 )استخدام معادلة نرنيست لحساب ثوابت االتزان( G-6مثال  

 لدينا خلية كلفانية تحتوي على تفاعالت انصاف الخلية التالية :

 

ــر املوليلتفاعل الخلية الكلي. في حالة التوازن   Kونريد تحديد ثابت التوازن    Y يكون الكســــــ

ــــــاوي ثابت التوازن لتفاعل الخلية ولهذا   ســـــــــــــبب يمكن اللجوء الى اســـــــــــــتخدام اللتفاعل الخلية يســـــــ

. عنــدمــا يكون هنــاك توازن في الخليــة الكلفــانيــة فــانــه ال يحــدث   Kمعــادلــة نرنيســــــــــــــت لتحــديــد قيمــة  

cell 0 =، ولهذا فان   الخليةانتقال لالكترونات بين نصفي 
0E . 

 التالية تكون :  تمن خالل الجدول فان جهود االختزال للتفاعال 

 

ــــــرورة ان يكون جهــد الخليــة موجبــا )وهــذا يعني  ـــــــابقــا الى ضـــــــ ـــــــارة ســـــــ تهــا  تكون قيم  ΔGوكمــا تم االشـــــــ

ســـالبة(. من اجل اســـتمرارية حدوث تفاعل الخلية، فيجب ان يجري التفاعل بصـــورة عكســـية بين 

(  E-6ايونــات الحــديــد الثنــائي والحــديــد الثالثي. ويكون تفــاعــل الخليــة الكلي )والــذي يظهر في مثــال  

 وكذلك تعبير التوازن كالتالي :
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  بخصــــــــائص من اجل القدرة على التنبؤ   Kوكما تم االشــــــــارة الى انه يجب تحديد قيمة ثابت التوازن  

 كما يلي:تحديد جهد الخلية القياس ي الكلي تتعلق بالتوازن. تم 

 

اذا ان هنالك الكترون  z=1ويتم تحديد ثابت التوازن من خالل معادلة نرنيســــت وبالســــياق التالي )

 عل الخلية الكلي(:واحد فقط منتقل في تفا

 

لــذلــك فــان التوازن يجــب ان يكون بــاتجــاه اليمين تحــت الظروف   M 3.2وبمــا ان ثــابــت التوازن هو  

 املعطاة.

 

 البطاريات  6.5

ــــــتخـــدام الخليـــة الكلفـــانيـــة في البطـــاريـــات.   واحـــد من اكثر التطبيقـــات املعروفـــة للكيميـــاء الكهربـــائيـــة هو اســـــــ

البطارية في االســـاس هي عبارة عن مجموعة خاليا كلفانية مترتبة بشـــكل متســـلســـل، حيث تم جمع جهد كل 

ــــــل على بطارية ذات  باملحصـــــــــــــلةو خلية   ــــــتخدم البطارية في عدة    نحصـــــــ تطبيقات في حياتنـا  فولتية عاليا. تســـــــ

ــــــيتم التطرق لثالث   اليوميــة. هنــاك العــديــد من الطرائق التي يتم فيهــا بنــاء البطــاريــات. في االمثلــة التــاليــة ســـــــ

 انواع من البطاريات.

 

 )بطاريات الرصاص( H-6مثال  

ــــــيارات حيث تقوم بنقل التيار الى املحرك من اجل  ــــــاص في الســـــــ ــــــتخدم بطاريات الرصـــــــ عادة ما تســـــــ

البدأ بالتشـــــــغيل. والســـــــبب باســـــــتخدام بطاريات الرصـــــــاص منذ فترات طويلة والى االن هو الكفاءة  

العالية في االداء والعمل تحت درجات حرارة الجو خارج البيت. قطب االنود في بطاريات الرصـــــاص  

ع من الرصاص بينما قطب الكاثود فهو عبارة عن قطب الرصاص مطلي بوكسيد الرصاص.  مصنو 
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ــــف الخلية  ــــعهما في محلول الكتروليتي من حامض الكبريتيك. تفاعل نصـــــــ كل من القطبين يتم وضـــــــ

 التالي يحدث في االنود:

 

 :الكاثودبينما يحدث تفاعل نصف الخلية التالي على  

 

 الكلي هو : وبالتالي يكون تفاعل الخلية

 

ــتة خاليا مترتبة على شــــــكل   ــيارات تحتوي على ســــ عادة فان بطاريات الرصــــــاص املســــــتخدمة في الســــ

 . volt 12والفولتية الكلية للبطارية تصبح    volt 2سالسل. وكل خلية تعطي 

 

 )بطارية الرصاص( 6-6شكل 

 رسم توضيىي ملنظومة بطارية الرصاص 



 

159 
 

ــــــتخــدام حــامض الكبريتيــك في البطــاريــة وبــالتــالي فــانهــا  ممــا يالحظ من تفــاعــل الخليــة   الكلي هو اســـــــ

ــتهلـك ببطـأ. وبمـا ان كثـافـة املحلول االلكتروليتي تتغير فـان احـدى الطرق ملعرفـة وتحـديـد حـالـة  ــــ تســـــــ

ــــــلبة تتكون   ــــــاص الصـــــــ البطارية هو بقياس كثافة املحلول االلكتروليتي. وكذلك فان كبريتات الرصـــــــ

 على سطح االقطاب.خالل تفاعل الخلية وتتجمع  

ــــــحن البطــاريــة من خالل امرار تيــار من االلكترونــات في االتجــاه املعــاكس لتفــاعــل  ويمكن اعــادة شـــــــ

ــــــحن   اثنـاءالخليـة اعاله. وهـذا يحـدث بـاســـــــــــــتمرار   ــيـارة حيـث ان الطـاقـة التي يتم بهـا شـــــــ ــــ قيـادة الســـــــ

ــــــكــ  ــيــارة. ويبين الشـــــــ ــــ ــــــــل في محرك الســـــــ ــــــتمــد من تفــاعــل االحتراق الــذي يحصـــــــ   اعاله ل  البطــاريــة تســـــــ

 اساسيات منظومة بطارية الرصاص.

 

 )بطاريات الخاليا الجافة( I-6مثال : 

ـــــاعات   ـــــتخدامات ومنها في الســـــــ ـــــغيرة في العديد من االســـــــ ـــــتخدم بطاريات الخاليا الكلفانية الصـــــــ تســـــــ

ــــــبـات الجيـب وغيرهـا. هنـاك العـديـد  من انواع بطـاريـات الخاليـا الجـافـة. في بطـاريـات الخاليـا   وحـاســـــــ

، وقضـــبان  كقطب انودتعمل القشـــرة الداخلية للبطارية واملصـــنوعة من الزنك    الحامضـــيةالجافة  

مـــــادة  الكـــــ  ــــــف الخليـــــة والـــــذي يكون بتمـــــاس مع  في منتصـــــــ مـــــادة    2MnOاربون  ــلبـــــة و   Cl4NHالصـــــــــــ

 . تفاعل نصف الخلية التالي يحدث في قطب االنود:تعمل كقطب كاثودالصلبة

 

 ويحدث تفاعل نصف الخلية التالي في قطب الكاثود:

 

ولهذا سبب يتم استخدام بطاريات    volt 1.5ومثل هذه الخاليا الكلفانية يمكنها انتاج ما يقارب من 

خاليا جافة متعددة وعلى شـــــكل متســـــلســـــل من اجل تحقيق فولتية كافية لتشـــــغيل حاســـــبة جيب. 

 الشكل التالي يوضح اساس منظومة بطارية خلية جافة حامضية.
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 )بطارية خلية جافة(  7-6الشكل 

 نظومة بطارية خلية جافة حامضية م

ــــــتبــدال   ــــــــــ   Cl4NHهنــاك بطــاريــات خليــة جــافــة اكثر حــداثــة وهي القــاعــديــة حيــث يتم اســـــــ ــــــــ  KOHبــــــــ

 ، وبالتالي يكون تفاعل نصف الخلية الذي يحدث في االنود هو :NaOHو

 

 بينما تفاعل نصف الخلية االخر الذي يحدث في الكاثود هو :

 

بطــاريــة الخليــة الجــافــة فــانهــا تكون اطول بكثر في البطــاريــات القــاعــديــة ، اذا مــا اريــد مقــارنــة عمر  

 وذلك الن الزنك في املحيط القاعدة يتاكل بصورة ابطئ بكثير من املحيط الحامض ي.

النوع االخر من انواع البطاريات هو بطارية الزئبق وعادة ما تســـتخدم هذه البطاريات في حاســـبات  

  ق على قطب الزنك في الوقت الذي يتاكســـــــــــــد فيه اوكســـــــــــــيد الزئبقالجيب. وتحتوي بطاريات الزئب
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HgO  املحيط القــاعــدي والــذي يحتوي على  في  KOH    2وZn(OH)    ويبين الشـــــــــــــكــل التــالي منظومــة .

 بطارية الخلية الجافة للزئبق:

 

 بطارية الزئبق  8-6شكل 

 شكل يمثل منظومة بطارية خلية جافة قاعدية للزئبق. 

 

 (خاليا الوقود) J-6مثال : 

خاليا الوقود هي عبارة عن خلية كلفانية وفيها يضـــــاف املتفاعالت بصـــــورة مســـــتمرة الى النظام. من  

حرارة بين اجل توضــيح االســاس في تفاعل خلية الوقود يجب ان نلقي نظرة على التفاعل الباعث لل

 تفاعل اكسدة واختزال :  وامليثان واالوكسجين وه

 

البيوت او تشـــــــــــــغيــل   تــدفئــةوعــادة مــا تســـــــــــــتخــدم الطــاقــة املســـــــــــــتخرجــة من هــذه العمليــة من اجــل  

يتم اســــــــــتخالص الطاقة من خاليا الوقود كطاقة الكترونية بصــــــــــورة مباشــــــــــرة حيث ان و املحركات.  

ــكــــل مبــــاشـــــــــــــر. وبصـــــــــــــورة ممــــاثلــــة في تفــــاعــــل الهــــايــــدروجين    االلكترونــــات املنتقلــــة تســـــــــــــتخلص بشـــــــــــ

 واالوكسجين البسيط:

 

 والذي يستخدم الستخراج الطاقة من خالل منظومة خالية الوقود املوضحة في الشكل االتي:
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 )خلية وقود(  9-6شكل 

 شكل يمثل مبدا تصميم خاليا الوقود 

 يحدث تفاعل نصف الخلية التالي في االنود

 

 بينما يحدث تفاعل نصف الخلية االتي في الكاثود

 

ت وبكثرة البحوث في مجال بطاريات الوقود، ومن احد االســباب  في الســنوات القليلة املاضــية ازداد

التي دعت الى ذلك هو ان التفاعالت في خالل الوقود ال تتضــــمن عادة مواد خطرة ومضــــرة بالبيئة.  

 . 2COوالش ي االكثر اهمية يهذا الصدد هو ان تفاعالت خاليا الوقود التتضمن انتاج  
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 التآكل 6.6

واحـد من اكثر الظواهر قريبـة االرتبـاط بـالكيميـاء الكهربـائيـة هو التـاـكل. للتـاـكل اهميـة عمليـة كبيرة  

ــبــــب قــــدرةفي الكيميــــاء وذلــــك   ــــ كفقــــدان الحــــديــــد لقوتــــه. تكون املعــــادن على وجــــه    على التــــاكــــل  املعــــادن  بســـــــ

ــة للتـاـكل بســـــــــــــبـب ســـــــــــــهولـة اختزالهـا.   االختزال   من خالل االطالع على جـدول جهودو الخصـــــــــــــوص اكثر عرضـــــــــــ

القياســـية فانه وباســـتثناء املعادن النبيلة كالذهب فان جهد االختزال القياســـ ي للمعادن الشـــائعة يكون اقل 

من االوكسجين وهذا يعني فان اكسدة معظم املعادن يكون بتفاعل تلقائي رغم ان هذه املعادن ال تتأكسـد  

 بصورة متشابهة ومتساوية بوجود االوكسجين. 

عادن من املفترض ان تتاكل بوجود االوكســـــجين لكن في الواقع نادرا ما يحدث ذلك، وهذا  رغم ان معظم امل

ــارجيـــة من املعـــدن والتي  ــة الخـ ــا على الطبقـ ــيـــدهـ ــــ ــادن تبني طبقـــة من اوكســـــــ ــة ان معظم املعـ يعود الى حقيقـ

 تساعد في منع التاكل. وهذا ما سيتم التطرق اليه في املثال التالي :

 )اوكسيد االملنيوم كمانع ضد التاكل( K-6  مثال

 

 )طبقة اوكسيد واقية(  10-6شكل 

 )تكون اوكسيد االملنيوم على معدن االملنيوم(
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فانه من املفترض ان يتاكل بسهولة نسبيا    volt 1.7-مع جهد االختزال القياس ي لالملنيوم املساوي لــــــــ 

الملنيوم بتماس مع االوكسجين فان  من خالل التعرض الى الهواء واالوكسجين. ولكن عندما يكون ا

 اعاله.ستتكون وكما موضحة في الشكل   3O2Alطبقة رقيقة من اوكسيد االملنيوم 

  3O2Alفـان اكســـــــــــــدة    -volt 1.7في حين ان جهـد االختزال القيـاســـــــــــــ ي الكســـــــــــــدة معـدن االملنيوم هو  

وهذا يجعل من اوكسيد االملنيوم يكاد ان يصل   volt 0.6-تمتلك جهد اختزال قياس ي مقداره فقط 

 الى مرتبة املعادن النبيلة كالذهب في مقاومة التاكل.

ــــــطحـه ولكن وعلى النقيض من   ـــــــدأ( على ســـــــ ــــــيـد )والتي تعرف بـالصـــــــ الحـديـد كـذلـك يكون طبقـة من االوكســـــــ

في اوكســـــــــــــيد   اوكســـــــــــــيد االملنيوم فان هذه الطبقة من االوكســـــــــــــيد ال تمتلك التحام والتصـــــــــــــاق باملعدن كما

ــة لالوكســــــــجين واملاء وبالتالي   ــر. ولهذا فان طبقة معدن جديدة ســــــــتكون معرضــــــ االملنيوم لذلك فانها تتقشــــــ

 فان عملية التاكل ستستمر. وهذا هو موضوع املثال التالي:

 

 )اوكسيد االملنيوم كمانع ضد التاكل( L-6مثال  

ــيارات  يســــــتخدم الحديد في هيئة الفوالذ بشــــــكل واســــــع جدا كمادة   بناء في البيوت والجســــــور والســــ

 وغيرها. لذلك فان تاكل الحديد هو من الظواهر التي لها تطبيقات عملية جدا كبيرة.

هو ذرات الحديد باالضافة الى   ايكون الجزء الرئيس ي فيهو املمزوجة    املواديعتبر الفوالذ على انه من 

دم االنتظـــام هـــذا يعني ان ســـــــــــــطح عـــ و   ني ان ســـــــــــــطح الفوالذ غير منتظممعـــادن وـكــاربون. وهـــذا يع

في مثـــل هـــذه املنـــاطق التي تعمـــل على هيئـــة قطـــب انود تعطي ذرات  والفوالذ يتـــاكســـــــــــــــد بســـــــــــــهولـــة.  

 كما في املعادلة التالية : الكترونينالحديد 

 

ينتقـــل هـــذين االلكترونين من خالل هـــذه العلميـــة للمنـــاطق التي تعمـــل على هيئـــة قطـــب ـكــاثود في  

 الفوالذ وكما في املبدا الذي تم توضيحه سابقا النتقال االلكترونات . 

ن  يتفاعل مع االوكســــــجين في الهواء ويكوب   2Fe+في مثل هذه املناطق الكاثودية على الفوالذ فان ايون 

  املائي وعدة مكونات  ية عبارة عن اوكســـــــــيد الحديد الثالثالصـــــــــدأ والذي هو من الناحية الكيميائي

 . ويمكن تبسيط التفاعل من خالل التالي:اخرى 
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ه  بســـــــــــــبـب االكترونـات املنتقلـة من املنـاطقـة االنوديـة الى املنـاطق الكـاثوديـة على ســـــــــــــطح الفوالذ فـانـ 

 ن الصدأ مسافة تبعده عن ذرات الحديد املتاكسدة. وهذا ما يوضحه الشكل التالي :عادة ما يكوب 

 

 )التاكل للبيئة املائية(  11-6شكل 

 التاكل الكهروكيميائي لسطح الفوالذ بوجود املاء 
 

لكن مالذي يجب فعله من اجل زيادة عمر ســطح الفوالذ؟ واحدة من االحتماليات هو طالء ســطح  

ــــــجين واملــاء من ان تكون بتمــاس مع ذرات الحــديــد. واحــد  الفوالذ من اجــل اعــاقــة جزيئــات االوكســـــــ

  االحتماالت االخرى هو معالجة الفوالذ باحد املعادن املضــــادة للتاكل ، فعلى ســــبيل املثال ، انه من 

والتي   galvanization processالشــــــــــــــائع معـالجـة الفوالذ مع الزنـك بعمليـة تســـــــــــــمى عمليـة الكلفنـة  

ــــوع ال ــيتم تناوله في املوضـــــــ ــ من فوائد طالء  ان  قادمتكون قريبة جدا من التحلل الكهربائي وهو ما ســـــــ

 الفوالذ بالزنك هو ان الزنك ال يكون طبقة من االوكسيد.

ــهـــل م ــــ ــــــــدة الزنـــك اســـــــ ــــــــدة الحـــديـــد وهـــذا مـــا يمكن مالحظتـــه في املقـــارنـــة  تكون عمليـــة اكســـــــ ن اكســـــــ

 للمعادالت التالية :

 

وهذا يعني ان الزنك يضـىي بنفسـه من اجل الحديد اي ان ذرات الزنك سـتتاكل قبل ذرات الحديد  

 وبالتالي زيادة الفترة العمرية للفوالذ.
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 التحلل الكيميائي 6.7

بصــــــورة مشــــــابهة  و لقد تم التعرف على كيفية انتاج الخاليا الكلفانية لتيار من خالل التفاعالت الكيميائية.  

ــــــنرى كيف ان التفـاعـل املعـاكس   . وهـذه العمليـة تســـــــــــــمى التفـاعـل الكيميـائيســـــــــــــيعمـل على حـدوث  فـاننـا ســـــــ

ــافـة تيـار من اجـل جعـل واال فـان الخليـة   ئيالتفـاعـل الكيميـا  حـدوث بـالتحلـل الكيميـائي والتي تتضـــــــــــــمن اضـــــــــــ

ســــــــتمتلك جهد ســــــــالب. وهذا يعني بان التفاعل ال يحدث بصــــــــورة تلقائية. لقد تم التعرف مســــــــبقا بصــــــــورة 

مختصـــــرة على هذه املبادئ في بطاريات الرصـــــاص ، لكن في هذا املوضـــــوع ســـــيتم التطرق بصـــــورة اكثر عمقا  

 ملوضوع التحلل الكيميائي.

ــيح الفرق بين الخلية الكل ــنبدأ بالخلية الكلفانية املوضــــــحة  من اجل توضــــ فانية وخلية التحلل الكيميائي ســــ

 في الشكل التالي:

 

 )خلية كلفانية زنك/نحاس(  12-6شكل 

 . 2Cu+وايون   Zn(s)تعتمد الخلية على التفاعل التلقائي بين 

التي سـتحدث على يجري التفاعل في الخلية الكلفانية بشـكل تلقائي من خالل تفاعالت نصـف الخلية التالي 

 االنود والكاثود وعلى التوالي :
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التفــاعــل املعــاكس لتفــاعــل الخليــة الكلفــانيــة يمكن ان يحــدث في حــال اضـــــــــــــــافــة تيــار الى االتجــاه املعــاكس  

.  12-6وهو الجهد القياســـ ي للخلية في الشـــكل    volt 1.10يجب ان يكون التيار املضـــاف اكبر من  و للتلقائية.  

 ية يمكن رايتها في الشكل التاليمثل هذه املنظومة تسمى بخلية التحلل الكيميائي وفي هذه الحالة هذه الخل

 

 : خلية تحلل كيميائي زنك/نحاس  13-6شكل 

 Cu(s)و  2Zn+(aq)يعمل التيار املضاف على حدوث التفاعل بين 

 

بالتفاعل غير التلقائي للحدوث واالســتمرار. وهذا  من خالل اضــافة تيار الى خلية التحلل الكهربائي ســيدفع  

.
ً
 املبدأ يستخدم بكثرة من اجل حماية اسطح املعادن من التاكل وكما تم تاكيده سابقا

ال يقتصـر الغرض من تفاعل التحلل الكيميائي على طالء اسـطح املعادن. وهذا ما سـيتم مناقشـته في املثال  

 التالي:

 الكيميائي للماءالتحلل  M-6مثال  

ــــــورة  ــــــين وتكوين جزيئـات املـاء بصـــــــ ـــــــابقـا االطالع على كيفيـة اتحـاد الهـايـدروجين مع االوكجســـــــ تم ســـــــ

والتي ة  يـا الوقود. لكن العمليـة املعـاكســـــــــــــ تلقـائيـة وهـذا التفـاعـل ينتج طـاقـة والتي تســـــــــــــتخـدم في خال 
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ــــــمن تكوب  ــــــجين من جزيئــات املــاء تكون عمليــة غير تلقــائيــة بــل تتطلــب تتضـــــــ ن الهــايــدروجين واالوكســـــــ

 يحدث تفاعل نصف الخلية التالي في االنودو عملية الكتروليتية. 

 

ــــــف الخليــة املقــابــل   ويحــدث تفــاعــل نصـــــــــــــف الخليــة التــالي في   volt0E 1.23=وتكون قيمــة جهــد نصـــــــ

 الكاثود:

 

 لذلك سيكون تفاعل الخلية الكلية هو : volt-=0E 0.38ويمتلك جهد نصف خلية مقداره  

 

هناك    يكون  انتطلب  يحســــــاب هذا الجهد ول. volt-=0E 2.06مع جهد نصــــــف خلية مقابل يســــــاوي  

في نصـــف  OH-من ايونات   1Mفي نصـــف الخلية في االنود بينما هناك تركيز    +Hاليونات   1Mتركيز  

ولهذا الســبب    pH = 7.0الخلية في الكاثود. وهذا ال يحدث عادة بصــورة طبيعية في املياه النقية بــــــــــــــــ 

 .  volt 1.23- يتوقع جهد ملجمل العملية مساوي لـ

 

 خالصة الفصل السادس: 6.8

ــــل تم تناول االجز  ــــيات ومبادئ  في هذا الفصـــــــ ــــاســـــــ ــــل ببيان اســـــــ ــــُتهل الفصـــــــ اء املهمة لكيمياء الكهربائية . واســـــــ

تبع من اجل اعطاء مستويات  
ُ
تفاعالت االكسدة واالختزال باالضافة الى مستويات التأكسد والقواعد التي ت

 التأكسد ، وهذا ما استخدم في موازنة تفاعالت االكسدة واالختزال.

الكلفـــانيـــة والتي من خاللهـــا يتم اســـــــــــــتخالص الطـــاقـــة الكهربـــائيـــة من التفـــاعالت  كمـــا وتم توضـــــــــــــيح الخاليـــا  

ـــرورية   ـــياء الضـــــــ ـــ ي وكالهما يعتبران من االشـــــــ الكيميائية. حيث تم تناول جهد الخاليا وجهد االختزال القياســـــــ

ى التركيز  واملركزية الجراء الحسـابات الكهروكيميائية ، باالضـافة الى ذلك تم تناول اعتمادية جهد الخاليا عل

والتعرف على معادلة نرنيســـــــــــــت والتي من خاللها يتم الجمع بين الكســـــــــــــر التفاعلي املولي وجهد الخاليا. وتم 

اســـــــــــــتعراض اســـــــــــــتخدام معادلة نرنيســـــــــــــت من خالل االمثلة والتي من خاللها كذلك تم التعرف على كيفية  

 استخراج ثوابت التوازن .
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ــــوء على التطبيقات العمل ــليط الضـــــــ ــ ية للكيمياء ، تم تبيان ثالثة انواع من البطاريات ابتداءا  ومن اجل تســـــــ

ببطاريات الرصاص ثم بطاريات الخاليا الجافة وانتهاءا بخاليا الوقود. وبعدها تم توضيح التاكل ومن خالل 

االمثلة تم توضيح كيفية حماية الفوالذ من التآكل من خالل املعالجات الكهروكيميائية بواسطة التضحية  

ــــــر والتجزئـــة  بـــاملعـــاد ــــــيح التحلـــل الكيميـــائي ملحـــاليـــل ايونـــات العنـــاصـــــــ ــــــــل تم توضـــــــ ن االخرى. في نهـــايـــة الفصـــــــ

 الكهروكيميائية لجزيئات املاء.
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الكيميائية  واالعداد الذرية واالوزان الذرية للعناصراسماء ورموز   

Name of 

Element 

 اسم العنصر

Symbol 

of 

Element 

 رمز العنصر 

Atomic 

Number 

 .العدد الذري

Mass 

Number 

 العدد الكتلي 

Melting Point 

Co 

 درجة االنصهار 

Boiling point 

Co 

 درجة الغليان 

Hydrogen H 1 1.00794(7) -259.34 -252.87 

Helium He 2 4.002602(2) -272.226 amt -268.934 

Lithium Li 3 6.941(2) 180.54 1342 

Beryllium Be 4 9.012182(3) 1278±5 2970(5 torr) 

Boron B 5 10.811(5) -7.2 58.78 

Carbon C 6 12.011(1) 3652(sublimes) 
 

Nitrogen N 7 14.00674(7) -209.86 -195.8 

Oxygen O 8 15.9994(3) -218.4 -182.962 

Fluorine F 9 18.9984032(9) -219.62 -188.4 

Neon Ne 10 20.1797(6) -248.67 -246.048 

Sodium Na 11 22.989768(6) 97.81±0.03 882.9 

Magnesium Mg 12 24.3050(6) 648.8±0.5 1090 

Aluminum Al 13 26.981539(5) 660.37 2467 

Silicon Si 14 28.0855(3) 1410 2355 

Phosphorus P 15 30.973762(4) 44.1(white) 280(white) 

Sulfur S 16 32.066(6) 112.8 444.674 

Chlorine Cl 17 35.4527(9) -100.98 -34.6 

Argon Ar 18 39.948(1) -189.2 -185.7 

Potassium K 19 39.0983(1) 63.25 759.9 

Calcium Ca 20 40.078(9) 839±2 1484 

Scandium Sc 21 44.955910(9) 1541 2836 

Titanium Ti 22 47.88(3) 1660±10 32878 

Vanadium V 23 50.9415(1) 1890±10 3380 

Chromium Cr 24 51.9961(6) 1857±20 2672 

Manganese Mn 25 54.93805(1) 1244±3 1962 

Iron Fe 26 55.847(3) 1535 2750 
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Cobalt Co 27 58.93320(1) 1495 2870 

Nickel Ni 28 58.6934 1453 2732 

Copper Cu 29 63.546(3) 1083.4±0.2 2567 

Zinc Zn 30 65.39(2) 419.58 907 

Gallium Ga 31 69.723(1) 29.78 2403 

Germanium Ge 32 72.61(2) 937.4 2830 

Arsenic As 33 74.92159(2) 817 (28 atm) 613 (sublimes) 

Selenium Se 34 78.96(3) 217 684.9±1.0 

Bromine Br 35 79.904 320.9 765 

Krypton Kr 36 83.80(1) -156.6 -152.30±0.10 

Rubidium Rb 37 85.4678(3) 38.89 686 

Strontium Sr 38 87.62(1) 769 1384 

Yttrium Y 39 88.90585(2) 1552 5338 

Zirconium Zr 40 91.224(2) 1852±2 4377 

Niobium Nb 41 92.90638(2) 2468±10 4742 

Molybdenum Mo 42 95.94(1) 2617 4612 

Technetium Tc 43 98 2172 4877 

Ruthenium Ru 44 101.07(2) 2310 3900 

Rhodium Rh 45 102.90550(3) 1965±3 3727±100 

Palladium Pd 46 106.42(1) 1554 3140 

Silver Ag 47 107.8682(2) 961.93 2212 

Cadmium Cd 48 112.411(8) 28.40±0.01 669.3 

Indium In 49 114.82(1) 156.61 2080 

Tin Sn 50 118.710(7) 231.9681 2270 

Antimony Sb 51 121.757 630.74 1750 

Tellurium Te 52 127.60(3) 449.5±0.3 989.8±3.8 

Iodine I 53 126.90447(3) 113.5 184.35 

Xenon Xe 54 131.29(2) -111.9 -107.1±0.3 

Cesium Cs 55 132.90543(5) 28.40±0.01 669.3 

Barium Ba 56 137.327(7) 725 1640 



167 
 

Lanthanum La 57 138.9055(2) 918 3464 

Cerium Ce 58 140.115(4) 798 3443 

Praseodymium Pr 59 140.90765(3) 931 3520 

Neodymium Nd 60 144.24(3) 1021 3074 

Promethium Pm 61 145 1042 3000(estimate) 

Samarium Sm 62 150.36(3) 1074 1794 

Europium Eu 63 151.965(9) 822 1527 

Gadolinium Gd 64 157.25(3) 1313 3273 

Terbium Tb 65 158.92534(3) 1356 3230 

Dysprosium Dy 66 162.50(3) 1412 2567 

Holmium Ho 67 164.93032(3) 1474 2700 

Erbium Er 68 167.26(3) 1529 2868 

Thulium Tm 69 168.93421(3) 1545 1950 

Ytterbium Yb 70 173.04(3) 819 1196 

Lutetium Lu 71 174.967(1) 1663 3402 

Hafnium Hf 72 178.49(2) 2227±20 4602 

Tantalum Ta 73 180.9479(1) 2996 5425±100 

Tungsten W 74 183.85(3) 3410±20 5660 

Rhenium Re 75 186.207(1) 3180 5627(estimate) 

Osmium Os 76 190.2(1) 3045±30 5027±100 

Iridium Ir 77 192.22(3) 2410 4130 

Platinum Pt 78 195.08(3) 1772 3827±100 

Gold Au 79 196.96654(3) 1064.434 2808±2 

Mercury Hg 80 200.59(3) -38.87 356.58 

Thallium Tl 81 204.3833(2) 303.5 1457±10 

Lead Pb 82 207.2(1) 327.502 1740 

Bismuth Bi 83 208.98037(3) 271.3 1560±5 

Polonium Po 84 209 254 962 

Astatine At 85 210 302 337 

Radon Rn 86 222 -71 -61.8 
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Francium Fr 87 223 27 677 

Radium Ra 88 226.025 700 1140 

Actinium Ac 89 227.028 1050 3200±300 

Thorium Th 90 232.0381(1) 1750 3800(app.) 

Protactinium Pa 91 231.0359 1600 
 

Uranium U 92 238.0289(1) 1132±0.8 3818 

Neptunium Np 93 237.048 640±1 3902 

Plutonium Pu 94 244 641 3232 

Americium Am 95 243 994±4 2607 

Curium Cm 96 247 1340±40 
 

Berkelium Bk 97 247 
  

Californium Cf 98 251 
  

Einsteinium Es 99 252 
  

Fermium Fm 100 257 
  

Mendelevium Md 101 258 
  

Nobelium No 102 259 
  

Lawrencium Lr 103 262 
  

Rutherfordium Rf 104 261 
  

Dubnium Db 105 262 
  

Seaborgium Sg 106 263 
  

Bohrium Bh 107 262 2079 2550(sublimes) 

Hassium Hs 108 265 
  

Meitnerium Mt 109 266 
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 االحماض والقواعد 
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