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مقدمة اوال و قبل الدخول في محتويات هذا التشابتر , 
 تعريفية عن التشابتر :

 

االساسية للكيمياء يتناول هذا الجزء من المادة المفاهيم 
بتقديم عدد من المتغيرات االساسية في  ءالحرارية فيبد

هذا الجزء من الكيمياء ثم يتناول موضوع الطاقة 
بصورتيه الشغل و الحرارة لينتقل بعدها الى حرارة 
كل تفاعل و كيف يتم التعامل معها ثم الى طريقة 

حساب الحرارة الناتجة من التفاعل عمليا و نظريا كل 
ا الحرارية كما هذا يتم اعتمادا على علم الديناميك

 سنتناول في المساق .
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5.1  The Nature Of Energy 

 
الكيمياء الحرارية : علم يهتم بدراسة العالقة بين التفاعالت الكيميائية و تغيرات الطاقة التي تتم فيها و التي 

 تتضمن الحرارة 

 

ية من ناحية انتقاالت الطاقة التي تتم اذا خالل هذا التشابتر سيتم التعامل بشكل اساسي مع التفاعالت الكيميائ
فيها و كيف توثر على التفاعل , كيف يتم مالحظتها عمليا و نظريا , و في النهاية كيف يتم حساب مقدار 

 التغير 

 

Energy ( E ): is commonly defined as the capacity to do WORK ( w ) or transfer 

HEAT ( q ). 

 
ذل شغل او نقل الحرارة .الطاقة  :  القدرة على ب  

 

من المفهوم السابق يمكن مالحظة امر مهم, طاقة دائما ترتبط بالتغير الذي يحدث لمادة معينة اثناء تفاعل او 
عملية ما, و هذاا لتغير ال يمكن ان يحدث اال بمؤثر, لكي نستوعب مفهوم الطاقة اكثر يجب تقسميها الى 

  شقين : 

  

HEAT is the energy used to cause the temperature of an object to increase. 

 الحرارة : الطاقة التي تسبب زيادة في درجة حرارة المادة .

 

WORK ( w ) is the energy used to cause an object to move against a force. 

باتجاه قوة مؤثرة .الشغل : الطاقة التي تسبب حركة الجسم بازاحة معينة    
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في درجة حرارته و يكون اما يجب ان يحدث تغييرلكي يتمكن الجسم من اطالق طاقة او كسبها  و من هنا,
المؤثر هنا وجود فرق في درجة الحرارة بينه و بين جسم اخر, او يتحرك بازاحة محددة و المؤثر هنا قوة 

 خارجية تسبب هذه االزاحة فتسبب الشغل 

 

ة اجماال الى :تنقسم الطاق  

 

  ) :  kinetic energyطاقة حركية (  -1

. ) : is the energy of motion KKinetic energy ( E 

  الطاقة الحركية : الطاقة التي تنتج من حركة االجسام .

                                         

                                                      Ek  ∙ m . v   

 حيث : 

m   كتلة الجسم تقاس :Kg   

v  سرعة الجسم تقاس :m/s  

  

و بالتالي من الناحية الكيميائية فان الطاقة الحركية هي الطاقة التي تنشأ من حركة الجزئيات سواء كانت 
  حركة انتقالية دورانية او اهتزازية 

  

  ) :  potential energy طاقة وضع (  -2

Potential energy: is the energy an object possesses by virtue of its position 

relative to other objects.  

طاقة الوضع : هي الطاقة التي يمتلكها الجسم وفقا لموقعه بالنسبة لالجسام االخرى و تكون مختزنة بداخله 
  الى حين تحولها لصور اخرى من الطاقة. 

  

و لكن بصورة عامة اي طاقة تختزن داخل االجسام من اجل تحولها لطاقة حركية او حرارية الحقا تصنف 
كيميائية الطاقة المختزنة في روابط المركبات تعتبر طاقة وضع النها  وجهة نظرمن لذلك كطاقة وضع و 

  . تتحول الى طاقة حركية عند كسر الرابطة و هذا ما يسبب الحركة الحرة لأليونات



6 
 

  ) :  electrostatic potential energyالطاقة الكهربائية (  -3

): is the energy arises from the interactions el Electrostatic Potential energy ( E

between charged particles 

  الطاقة الكهربائية : الطاقة الناشئة من تجاذب االجسام المشحونة . 

  

هذه الطاقة هي التي تسبب حدوث  معظم التفاعالت الكيميائية  فهي المسؤولة عن تجاذب  ,بصورة عامة
السالبة مع الموجبة و حتى في الروابط التساهمية يكون التجاذب بين عنصر يملك شحنة موجبة االيونات 

  جزئيا مع عنصر يملك شحنة سالبة جزئيا .

  

Eel K
Q1 . Q2

d
 

  

  حيث : 

K   :  ثابت كولوم  

Q1 Q2  مقدار الشحنات يقاس ب : C  

d  المسافة بين الجسمين المشحونين يقاس ب :m  

  

  الطاقة بالمفاهيم الكيميائية تكون :نستنتج من كل هذا ان 

  

بها و ط بدرجة الحرارة و التغيرات المتعلقة و هي طاقة ترتب)  thermal energy طاقة حرارية ( اما 
  حركة الجزيئات و بزيادتها تزداد سرعة هذه الجزيئات . تعتبر قرينة الطاقة الحركية فهي تسبب

  

و هي طاقة مختزنة داخل الروابط الموجودة بين المواد و هي )  chemical energyطاقة كيميائية ( او 
  طاقة يمكن ان تنطلق خالل التفاعل الكيميائي عندما يحدث كسر لتلك الروابط . 
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Units Of Energy  

  

و مع ذلك فان العالم قد يستخدم احيانا وحدات مختلفة عن الجول  )(  J الوحدة الدولية للطاقة هي الجول 
  النها عملية اكثر في بعض المجاالت , على سبيل المثال : 

  

في  15.5الى  14.5جرام من الماء من  1) : كمية الحرارة الالزمة لرفع  Calorieالسعرات الحرارية ( 
  مقياس سيليسيوس .

1 Calorie = 4.184 joule  
  

  و ذلك لقياس السعرات الحرارية الغذائية .في الحياة العملية يستخدم الكيلو سعر بشكل اوسع 

  
System And Surrounding 

  
System : part of the universe we are interested in. 

 : الجزء من الكون الذي نجري دراساتنا عليه النظام 

Surrounding : the rest of the universe. 

  : الجزء المتبقي من الكون  المحيط

  

 يعتبر موضوع النظام و المحيط الباب االول للدخول في عالم الكيمياء الحرارية و بدون القدرة على تخيله ال
مسك هذا ب, و لفهمه تخيل انك تملك كوب ساخن من الماء , عندما تقوم يمكن فهم هذا الجزء من الكيمياء

حرارة شديدة في يدك قد تدفعك الفالت الكوب , نستنتج عندها ان الحرارة انتقلت من الماء ب تشعرالكوب 
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و ما يحتويه من الماء هو النظام الذي من الممكن ان يفقد الحرارة دك عبر هذا الكوب مما يدل على انه الى ي
  المحيط الذي يعتبر اي شيء من حوله . مناو يكتسبتها 

  

  للنظام ثالثة أنواع : 

  

فمن السهل ع المحيط, و هو النظام الذي يتبادل المادة و الطاقة م:  open system ) ( النظام المفتوح – 1
  و غير معزول فبالتالي يستطيع تبادل الحرارة .  للخارج مفتوحخالله فهو  مندخول المادة او خروجها 

  

في هذا النظام ال يمكن تبادل المادة مع محيطه النه بطبيعة الحال : )  closed system( النظام المغلق  -2
  يمكن للمادة االنتقال عبره و لكنه غير معزول فيمكن تبادل الحرارة مع المحيط . مغلق فال 

  

هو النظام الذي ال يمكن من خالله تبادل المادة و ال تبادل ) :   isolated systemالنظام المعزول ( -3
الحرارة مع المحيط و بالتالي اي كمية من الحرارة داخل النظام تبقى ثابتة و ال تتغير , و هذا النوع هو 

  النوع المعتمد في معظم دراسات الكيمياء الحرارية .

  

ة يمكن للنظام ان يتبادل الطاقة مع محيطه بطريقتين , اما ان يتبادل الشغل او يتبادل الحرارة بصورة العام
  و هذا ما سيتم تبيانه في قادم الصفحات . 
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5.2 The First Law Of Thermodynamic 

 

ال يمكن اال  القانون االول في الديناميكا الحرارية : ينص القانون االول على ان اي طاقة يفقدها النظام
  : ة بشكل كامل بين النظام و المحيط لذلك للمحيط ان يكتسبها و العكس صحيح , اي ان الطاقة متبادل

  

∆Esys  ∆Esurr 

 

و هذا امر طبيعي ألن الطاقة ال تفنى و ال تستحدث فاذا خرجت من النظام تكون قد انتقلت الى المحيط  
  تحولت الى صور اخرى من الطاقة . حتى و ان

  

  هذا يعني ان الطاقة كمية محفوطة اي ان التغير النهائي له = صفر بما ان الطاقة ال تفنى و ال تستحدث و 

  

∆Euniv  ∆Esys  ∆surr 0 

 

  ؟  Eو لكن ماذا تمثل 

  

Internal Energy ( E ) : is the sum of all the kinetic and potential energies of the 

components of the system . 

 الطاقة الداخلية : هي الطاقة التي تمثل مجموع الطاقات الحركية و الوضع لمكونات النظام .

 

و هذه الطاقة ال يمكن التعامل معها على انها طاقة مطلقة ( اي تملك قيم موجبة فقط ) يجب التعامل معها 
  او موجبة فيكون :فيمكن ان تملك قيم سالبة )  ∆ على انها التغير في الطاقة ( اي يسبقها رمز 

∆Esys Ef Ei 

 

Ef Ei →  ∆Esys 0 
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في المعادلة اعاله طاقة النظام موجبة و هذا يعني ان النظام اكتسب طاقة من المحيط فزادت طاقته الداخلية 
  فكان التغير فيها موجبا .

  

Ef Ei →  ∆Esys 0 

 

اكتسبها المحيط فنقصت طاقته الداخلية  في المعادلة اعاله طاقة النظام سالبة هذا يعني ان النظام فقد طاقة و
  فكان االتغير فيها سالبا .

  

و لكي يتم حساب التغير في طاقة  ) الحرارة( ذكرنا سابقا ان الطاقة هي القدرة على بذل ( شغل ) او نقل 
  :  ةالنظام نحتاج الى متغيرين اساسيين و هما الشغل و الحرارة فنستخدم المعادلة التالي

  

∆E q w 

  

اذا كان  –( اذا كان الشغل موجب و الحرارة موجبة  يكتسب النظام الطاقة من محيطه في عدة حاالت حيث
اذا كانت الحرارة سالبة و الشغل موجب و  –الشغل سالب و الحرارة موجبة و لكن الحرارة اكبر من الشغل 

  .لكن الشغل اكبر من الحرارة ) و في باقي الحاالت يكون النظام فاقدا للطاقة 

  

  خدام هذا القانون يجب معرفة عدة امور :الست
  

  : heatو ال  workطريقة تحديد االشارات ال -

Work :  
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يتم ضغط هذا الغاز اي  ما, عندpistonبواسطة يُحجز عليه  اوي غازً حفي الصورة التي تمثل وعاء ي
تحت مسمى هذا الشغل و يكون يتقلص و ينكمش حجمه نقول ان المحيط قد بذل شغًال على النظام ( الغاز ) 

work done on the system  , خارجية عليه فيعتبر الشغل موجبا الن المحيط اثر بقوة يكون عندها
  ا للطاقة .النظام مكتسب

اما عند تمدد الغاز و زيادة حجمه يظهر ان النظام ( الغاز ) هو من بذل شغًال على محيطه او بمعنى اخر 
تخلص عندها يكون سالبا الن النظام   work done by the systemتحت مسمى الشغل يكون قام بدفعه ف

  و بالتالي يكون فاقدا للطاقة .من طاقة الشغل للمحيط 

  

  

Heat : 

 

عند انتقال الحرارة من المحيط الى النظام يتسبب هذا االمر بارتفاع درجة حرارة النظام و تكون العملية 
Endothermic  . مثل تحول الثلج الى ماء , تكون الحرارة موجبة  

  

اما عند انتقال الحرارة من النظام الى المحيط يتسبب هذا االمر بانخفاض درجة حرارة النظام و تكون 
 ء الى ثلج , تكون الحراة سالبة .مثل تحول الما  Exothermicالعملية 

 

  مفهوم جديد في الكيمياء :    -

State Function : its value depends only on the present state of the system, not on 

the path the system took to reach that state.  

و ال يعتمد على الطريقة التي تغير بها او  االبتدائيةبمعنى اخر هذا المتغير يعتمد فقط على قيمته النهائية و 
  ∆مسبوق برمز  state functionالمسار الذي سلكه ليحدث هذا التغيير و لهذا نجد دائما 
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  :   state functionمن امثلة 

 volume  (Vالحجم internal energy  (E                         )( الطاقة الداخلية 

  temperature   (T درجة الحرارة pressure  (P                                         )الضغط ( 

  

خاصة فقط بخواص المادة, فمثال درجة الحرارة خاصية للمادة  state functionيمكن القول ايضا ان 
و  Co 5تساوي  TΔنقول ان  Co 35الى  Co 30تصف درجة حرارته في لحظة معينة, لذلك اذا تغيرت من 

  متغير اعتمد تغيره على الحالة االبتدائية و النهائية فقط state functionبالضبط ما نعنيه بهذا 

  

النهما يعتمدان على الطريقة  state functionعتبران فال ت )  heat الحرارة (و  )  Work الشغل (اما 
ننسى ان الشغل ال تعتبر خاصية فقط, و ال التي احدثت التغيير فيها ال على قيمتهما االبتدائية و النهائية 

فهما كميتان تفقد و تكتسب اثناء التفاعل فقط و لكن ال تكون موجودة في البداية ثم  للمادة وال حتى الحرارة
  يحدث لها تغيير كما يحدث في الخواص 

  

و هي طريقة للتعبير عن الشغل الذي تسببه  pressure volume workبال يعرف الشغل في وعاء عادة
  وى التي تؤدي الى تغيير الضغط و الحجم عند الغازات على وجه التحديد .الق

  

  فكما نعلم جميعا ان القانون االساسي المبني عليه الشغل هو :

  

W F . d 

و بالتالي فان القوة يمكن مقسومة على المساحة و الضغط يعرف على انه مقدار القوة التي تطبق على الجسم 
  تعويضها بالقانون التالي : 

  

F P . A 

 

  فيصبح القانون :

W P . A . d 
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تم تمثيلها باالرتفاع االبتدائي و النهائي الذي وصل له  dنالحظ في الصورة ادناه ان االزاحة المقطوعة 
   الغاز :

  

  و منه يصبح القانون : 

𝑊 𝑃 . 𝐴 . ∆ℎ 

  عرض ) مضروبة باالرتفاع يعطينا الحجم : xالمساحة ( طول 

  

𝑊 𝑃 . ∆𝑉 

 

  االن من اجل تحديد اشارة التغير في الحجم يجب ان تفترق الطرق , لناخذ حالتين للتغير في الحجم : 

  

  :   Work done on the systemعندما يكون الشغل 

  

يكون التغير في الحجم سالبا , و  لذلكعندما طبق على النظام ضغط قل الحجم و  هفي هذه الحالة نالحظ ان
ارقاما على القانون بشكل فوري سيعطينا  طبقنا فاذالكن عرفنا سابقا ان هذا النوع من الشغل يكون موجبا 

سالبة , لتجنب هذا االمر يجب اضافة اشارة سالبة على قانون الشغل ليلغي تاثير السالب المضاف من التغير 
  في الحجم : 

𝑊  𝑃 . ∆𝑉 
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  : Work done by the systemعندما يكون الشغل 

  

هذا يؤدي الى تغير  ,في هذه الحالة نالحظ انه عندما طبق النظام ضغطا على المحيط زاد حجم النظام
, لكن عرفنا سابقا ان هذا النوع من الشغل يكون سالبا وعند تطبيق القانون بشكل فوري موجب في الحجم

جنب هذا االمر يجب اضافة اشارة سالبة على قانون الشغل ليجعل ارقام تنحصل على ارقاما موجبة , ل
  الشغل في هذه الحالة سالبة : 

𝑊  𝑃 . ∆𝑉 

 

 

  اذا بعد معرفة كل هذه التفاصيل نستطيع تطبيق القانون العام لحساب الطاقة الداخلية ( طاقة النظام ) : 

  

∆𝐸𝑠𝑦𝑠 𝑞 𝑃. ∆𝑉 

  

  مالحظات هامة : 

  

عند حساب طاقة االنظمة الغازية النها هي المعنية بتغير الضغط و الحجم , اما القانون يكون عملي اكثر  -
  االنظمة الصلبة و السائلة فحجومها ثابتة فبالتالي ال يمكن ان تتبادل الشغل مع محيطها . 

  

  : ثابت, هذا يعني كون الحجم بة و السائلة يفي االنظمة الصل -

𝑃 . ∆𝑉 0 

∆𝐸𝑠𝑦𝑠 𝑞 

في االنظمة الصلبة و السائلة ال تتبادل الشغل مع المحيط بالتالي تبقى المادة ثابتة ال تتغير بدون تدخل  ‐
  خارجي فعلي , حيث ان : 
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𝑊 𝑃 . ∆𝑉 0 

𝑃 . ∆𝑉  ∆𝑛 . 𝑅 . 𝑇 0 

∆𝑛 0 

  ثوابت .   Rو   Tحيث 

  

 

Q) What is the kinetic energy,in J,of 

 (a) an Ar atom moving at a speed of 650 m/s , 

(b) a mole of Ar atoms moving at 650 m/s ? 

 (Hint: amu = 1.66 x 10‐27 kg ) 

 

Solu: 

 

  لحل هذا السؤال نكتب اوال القانون االساسي للطاقة الحركية : 

  

Ke
1
2

. m. v  

و الكتلة المولية  x 10 amu 1 1.66 =‐27السرعة موجودة و لكن ما زلنا ال نعرف الكتلة و لكنه ذكر ان 
  لذلك : amu 40تعادل  Arلالرجون 

40 amu = 1.66 x 10‐27 x 40 = 6.64 x 10‐26 kg 

(a) Ke = 1/2 x (6.64 x 10‐26) x (650)2 = 1.4 x 10‐20 J 

(b) هنا يطلب لمول واحد و بالتالي نضرب الكتلة التي اخرجناها سابقا بعدد افوجادرو 

m = 6.64 x 10‐26 x 6.02 x 1023 = 0.04 kg 

Ke = 1/2 x (0.04) x (650)2 = 8.4 x 103 J 

 مالحظة : هيك اسئلة صعب جدا تيجي بس احنا مكلفين اننا نعطيكو كل الفكر الموجودة بالمادة و بالشرح .
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Q) Calculate the change in the internal energy and determine weather the process 

is endothermic or exothermic for the following cases: 

 

(a) a system releases 66.1 kJ of heat to its surroundings while the surroundings do 

44.0 kJ of work on the system. 

 

Solu :  

 q) عليه شغل بالتالي ستكون  surrounding do work) حرارة و طبق (  releaseبما ان النظام فقد ( 
  اشارتها موجبة  wاشارتها سالبة و 

∆E q W 66.1 44  22.1 kJ 

 

(b) a system absorbs 140 kJ of heat from the surroundings and does 85 kJ of work 

on the surroundings. 

 

Solu :  

) بالتالي  does work on the surr) و بذل شغل على محيطه (  absorbبما ان النظام امتص حرارة ( 
q  اشارتها موجبة وw  اشارتها سالبة  

∆E q W 140 85 55 kJ 

 

(c) a system absorbs 7.25 kJ of heat from the surroundings  while its volume 

remains constant (assume that only P‐V work can be done). 

Wبما ان الحجم بقي ثابت اذا الشغل = صفر حيث :  P. ∆V P x 0 و النظام امتص حرارة (  0
absorb  و منه اشارة (q  : موجبة اذا  

∆E q W 7.25 0 7.25 kJ 

 

Q) In the following reaction   A (g) + B(g) → C (s) , A and B are gaseous reactant are 

placed in a container that has a piston ,   As the reaction occurs, the system loses 
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1150 J of heat to the surroundings.The piston moves downward as the gases react 

to form a solid.As the volume of the gas decreases under the constant pressure of 

the atmosphere, the surroundings do 480 J of work on the system. What is the 

change in the internal energy of the system? 

 

Solu :  

 q) بالتالي اشارة  surrounding do work) حرارة و طبق عليه شغل (  losesبما ان النظام فقد ( 
  موجبة  wو   سالبة

∆𝐸 𝑞 𝑊 1150 480  670 𝐽 

  

  

5.3 Enthalpy 
   

بشغل على محيطه او او يقوم , يمتص او يفقد حرارة  ان اي جسم لكي تتغير طاقته اما انعرفنا سابقا 
, هذا الشغل الذي يبذل احد اهم شروطه لكي يتم ان يحدث تغير في الحجم , و لكن السؤال يطبق عليه شغل

  تحت ضغط ثابت ؟  تماالساسي هنا ماذا سيحدث لو كان هذا التغير في الحجم 
  

في الواقع معظم التغيرات الفيزيائية و الكيميائية التي تحدث في الحياة اليومية تكون تحت ضغط ثابت ( اال 
ل تم التحكم بالضغط مخبريا ) و هذا الضغط يكون مقارب للضغط الجوي , بالتالي يصبح الشغل في حا

المبذول معتمد في زيادته او نقصانه بشكل اساسي على تغير الحجم , االمر الذي يؤدي الى تغيير مسمى 
  Enthalpyالى مسمى جديد و هو  Heatالحرارة المنقولة من 

∆E q P∆V → const P 

q  ∆E P∆V → const P 

∆H  ∆E P∆V 

  

  على انه : Enthalpyو بالتالي يمكن تعريف 
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Enthalpy (H): Heat transferred between the system and surroundings carried out 

under constant pressure . 

  : الحرارة المنقولة بين النظام و المحيط تحت ضغط ثابت .االنثالبي 

  

𝐻∆بصيغة اخرى يمكن القول ان  𝑞 . عند ثبات الضغط  

  

النه يعتمد فقط على القيمة النهائية و االبتدائية ال على الطريقة  H  (State Functionو يكون االنثالبي ( 
قبله, لذلك يعتبر خاصية مميزة للمادة كباقي خواصها مثل  ∆التي تغير بها لذا يتم التعامل معه بوضع رمز 

  .حرارة و الضغط درجة ال

  

  

  

∆H   يتم التعامل معه بطريقة مشابهة لل∆E , فعندما تنتقل الحرارة منSystem  الىSurrounding 
  Exothermicيكون النظام قد فقد الحرارة و بالتالي التغير في االنثالبي يكون سالبا و تسمى العملية 

  

يكون النظام قد اكتسب الحرارة و بالتالي  Systemالى   Surroundingاما عندما تنتقل الحرارة من 
   Endothermicالتغير في االنثالبي يكون موجبا و تسمى العملية 

  

Q) Indicate the sign of the enthalpy change, ,in these processes carried out under 

atmospheric pressure and indicate whether each process is endothermic or 

exothermic: (a) An ice cube melts; (b) 1 g of butane (C4H10) is combusted in 

sufficient oxygen to give complete combustion to CO2 and H2O. 
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Solu :  

(a) 

  عندما يذوب الثلج فهذا يعني تحول الماء من صلب الى سائل :

                                                H2O (s) → H2O (l)  

و التحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة يتطلب رفع درجة حرارة النظام لذلك يجب ان يكتسب حرارة 
  موجبة  𝐻∆و اشارة  endothermicال ان يفقدها لذلك هذه العملية 

(b) 

  نالحظ ان التفاعل هو تفاعل احتراق للبيوتان : 

                           2C4H10 (g) + 13O2 (g) → 8CO2 (g) + 10H2O (l) 

  سالبة  𝐻∆و اشارة   Exothermicو تفاعالت االحتراق دائما تنتج حرارة ال تمتصها لذلك تكون العملية 

  

5.4 Enthalpies Of Reactions  

 
ستكون على المعادالت  كما ذكرنا في التعريف عن التشابتر فجميع تطبيقاتنا عن المفاهيم الكيميائية الجديدة

بالتالي فان جميع المعادالت الكيميائية سيتم التعامل مع  State function, و بما ان االنثالبي الكيميائية
  . H∆فقودة او اجمالي الحرارة المكتسبة اي بداللة حرارتها باجمالي الحرارة الم

  

  الي تفاعل :  H∆فيكون 

∆Hrxn Hproduct Hreactant  

العادي النه النواتج تمثل الحالة النهائية و المتفاعالت تمثل الحالة االبتدائية  state function( نفس مفهوم 
 (  

  

Example :  

 

                     2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (g)              ∆H  483.6 kJ 
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الهيدروجين و  غازمن مولين الماء عن طريق تفاعل بخار من  مولين النتاج: لترجمة هذه المعادالت نقول 
  كيلو جول من الحرارة . 483.6االكسجين نحتاج لطرد  غازمن مول واحد 

  Thermochemical equationو هذه المعادلة تميزت باسم خاص بها و هو ( المعادلة الحرارية ) 

  

  البعض يتساءل لماذا بعض الكلمات في العبارة السابقة ميزت بالوان معينة ؟ 

  

 Enthalpyال و تغييرها يغير Thermochemical equationالسبب ان هذه العبارات هامة جدا في 
  تعتمد على الكمية ال على النوعية .اي   extensive propertyتعتبر  Enthalpyال الخاص بالتفاعل الن

  التفاعل تتوقف على التالي :  Enthalpyنستنتج من ذلك ان 

  

  عدد موالت المواد المتفاعلة و الناتجة  -1

Example :  

∆H  802 kJ            (g)O 2+ 2H 2 (g)CO → 2 (g)+ 2O4 (g)  CH                    

∆H  1604 kJ       (g) O2H4+  2 (g)CO2  → 2 (g)O4+  4 (g)CH2                   

  بنفس المعامل كما حدث في المثال اعاله .  H∆عند ضرب المعادلة بمعامل معين يتم ضرب 

  

الجديدة معكوسا  H∆و كذلك عندما نقوم بعكس المعادلة فتصبح النواتج متفاعالت و المتفاعالت نواتج تكون 
  قبل عكس التفاعل .  H∆جمعيا ل

  

Example : 

∆H  802 kJ            (g)O 2+ 2H 2 (g)CO → 2 (g)+ 2O4 (g)  CH                  

∆H  802 kJ       2 (g)+ 2O 4 (g)CH   →  (g) O2H2+  (g) 2CO                 

  

  و بالتالي تصبح الحرارة موجبة اذا كانت سالبة و تصبح سالبة اذا كانت موجبة 

  

  



21 
 

  الحالة الفيزيائية للمتفاعالت و النواتج  -2

Example :  

               CH4 ( g ) + 2O2 ( g )  → CO2 ( g ) + 2H2O ( g )            ∆H  802 kJ 

              CH4 ( g ) + 2O2 ( g ) →  CO2 ( g ) + 2H2O ( l )             ∆H  890 kJ 

ر الحالة الفيزيائية للماء من غاز الى سائل غير من مقدار الحرارة المفقودة للتفاعل و هذا امر نالحظ ان تغي
  الحرارة .منطقي الن تحول الماء لوحده من غاز الى سائل يتطلب فقدان مقدار من 

H2O ( g ) → H2O (l)        ∆H  44 kJ 

و بالتالي نحن هنا ال نتعامل فقط مع التفاعالت الكيميائية حتى التغييرات الفيزيائية التي ال تغير من اصل 
 المادة من الممكن ان يحدث فيها فقد او كسب للحرارة .

 

Q) Consider the following reaction:  

            2Mg (s) + O2 (g) →  2MgO (s)                            ∆H  1204 kJ 

(a) Calculate the amount of heat transferred when 3.55 g of Mg reacts at constant 

pressure 

Solu : 

                    2 moles                                               ‐1204 KJ 

      𝑛
.

.
0.146 moles                      ????? 

∆H
0.146 x 1204

2
87.9 kJ 

 

(b) How many grams of MgO are produced during an enthalpy change of ‐234 kJ? 

Solu : 

                 2 moles                                                  ‐1204 KJ 

                  ?????                                                     ‐234 KJ 

𝑛
2 𝑥 234

1204
0.389 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 → 𝑛

𝑚
𝑀𝑀

→ 𝑚 𝑛. 𝑀𝑀 0.389 𝑥 40.3 
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𝑚 15.7 𝑔 

 

(c) How many kJ of heat are absorbed when 40.3 g of MgO is decomposed into 

Mg and O2 at constant pressure? 

Solu : 

                2 moles                                                1204 KJ 

 𝑛
.

.
1 moles                               ?????? 

∆𝐻
1 𝑥 1204

2
602 𝐾𝐽 

 

Q) Consider the following reaction:  

  

CH3OH (l) +   O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O (l)                      ∆H  726.5 kJ  

 

(a) Calculate ∆𝐻 for:         CO2 (g) + 2H2O (l) → CH3OH (l) +    O2 (g) 

Solu : 

للمعادلة االصلية فيكون  H∆لها هي سالب  H∆لذلك  االصليةنالحظ ان هذه المعادلة هي معكوس المعادلة 
 :  

                          ∆H  726.5  726.5 KJ 

(b) Calculate ∆𝐻 for:         2CO2 (g) + 4H2O (l) → 2CH3OH (l) + 3O2 (g) 

للمعادلة االصلية و مضروبة  𝐻∆لها هي سالب  𝐻∆لذلك  2نالحظ انه عكس المعادلة و ضربها ايضا ب
  فيكون :  2بالمعامل 

                         ∆H  726.5  x 2 1453 kJ 
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Q) How much heat is released from the burning of 5.80 g of H2 at constant 

pressure in excess oxygen?                       

                      2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (g)           ∆𝐻  484 𝐾𝐽 

Solu : 

                    2 moles                                                   ‐484 KJ 

n
.

2.9 moles                                                 ?????? 

 

∆H
2.9 x 484 

2
701.8 kJ 

 

 

5.5 Calorimetry 
 

الطرق التي يستخدمها المتخصصون لحساب يعد هذا الجزء من التشابتر اهم جزء , حيث سنتحدث عن 
 كمية الحرارة التي تنتج من تفاعل محدد . 

 

عمليا, اشهر األجهزة المستخدمة لحساب الحرارة المكتسبة او المفقودة تعمل تحت ضغط او حجم ثابت لعدة 
  اعتبارات تتعلق بتصميم الجهاز او تسهيل عملية الحساب, سنتناول في هذا السكشن مثالين لتلك األجهزة 

  

Calorimetry : measurement of heat flow 

فق الحراري .: عملية حساب التدالمسعرية   

 

Calorimeter : a device used to measure heat flow. 

: جهاز يستخدم لقياس التدفق الحراري .المسعر الحراري   
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  :  Calorimetryالبعض المفاهيم االساسية في موضوع 

  

 Heat Capacity ( C ) : 

the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 K or 1C. 

  درجة واحدة بمقياس سيليسيوس او كلفن .المادة درجة حرارة الالزمة لرفع الحرارة كمية 

  

 heatبما اننا نتحدث عن عالقة بين الحرارة و درجة الحرارة فالقانون المستخدم لحساب السعة الحرارية ( 

capacity  كمية ( كتلة  كميات) مقتصر عليهما , و بما اننا لم نذكر مقدار محدد للمادة ال نستخدم اي
  موالت ... الخ ) فيكون القانون النهائي : 

C
q

∆T
 

  

  حيث ان : 

C : J/C or J/K 

q : J 

T : C or K 

  لحساب مقدار الحرارة الالزمة نستخدم هذا القانون :

q C . ∆T 

 

Specific Heat ( CS ) : 

the amount of heat required to raise the temperature of one gram of a substance 

by one degree (1 K or 1C). 

  من المادة درجة واحدة على مقياس سيليسيوس او كلفن . جرام  1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 

  

الحرارة و  م ) بالتالي القانون لن يقتصر علىجرا 1المادة ( بما اننا تحدثنا في التعريف عن كمية محددة من 
  درجة الحرارة فقد بل سيشمل الكتلة فيكون : 
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Cs
q

m . ∆T
 

CS : J/g.C or J/g.K 

 

    لحساب مقدار الحرارة نستخدم هذا القانون : 

q Cs . m . ∆T 

  

  و حيث : 

Cs
q

m . ∆T
 . m

q
∆T

C 

𝐶 𝐶𝑠 . 𝑚 

: ) mMolar Heat Capacity ( C 

the amount of heat required to raise the temperature of one mole of a substance 

by 1 K or 1 C 

من المادة درجة واحدة على مقياس سيليسيوس او كلفن مول واحد كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 
.  

  

هنا كان المقياس مول واحد من المادة و بالتالي يشمل القانون عدد الموالت مع درجة الحرارة و الحرارة 
  فيكون : 

  

Cm
q

n. ∆T 
 

Cm : J/mol.C or J/mol.K 

  لحساب مقدار الحرارة نستخدم هذا القانون : 

q Cm . n . ∆T 

  و حيث :

Cs
q

m. ∆T 
. MM

q
∆T

.
MM
m

q
n. ∆T

Cm 



26 
 

Cm Cs . MM 

 

  )  Molar Massهي الكتلة المولية (  MMحيث 

  لبعض المواد :  sCالجدول ادناه يوضح قيم 

  

  

  

Q) (a) How much heat is needed to warm 250 g of water (about 1 cup) from 

(room temperature) to (its boiling point)? 

 (b)What is the molar heat capacity of water? 

 

Solu : 

(a) q Cs . m . ∆T 4.184 x 250 x 100 25 78450 J 79 KJ 

(b) Cm Cs . MM 4.184 x 18 75.3 J/mol.K 

 

Q) If 209 J is required to increase the temperature of 50 g of water by 1.0 K, 

calculate the specific heat of water. 

 

Solu : 

Cs
.∆   

4.18 J/g.K 

  ثابتة ال تتغير . sCخاصية ثابتة للمادة الواحدة اي ان لكل مادة  sCمالحظة : 
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Q) If 24.2 kJ is used to warm a piece of aluminum with a mass of 250. g, what is 

the final temperature of the aluminum if its initial temperature is 5.0oC? 

 

Solu : 

Cs
q

m. ∆T
 → 0.9

24200

250 x ∆T
 →  ∆T 107.5 ℃ 

∆T Tf Ti → 107.5 Tf 5 → Tf 107.5 5 112.5 ℃ 

  لاللومنيوم جبناها من الجدول فوق  sC:  مالحظة

Q) How many kJ of heat are needed to raise the temperature of 10.0 Kg of Al(s) 

from 24. 6 K to 46.2 K 

 

Solu :  

q Cs . m . ∆T 0.9 x 10 000  x 46.2 24.6 194400 J 194.4 kJ 

 

, بما  Thermodynamicاالن ننتقل الى الجزء االهم في هذا الدرس , و هو تطبيق على القانون االول في 
E∆ان   ∆H  بالتالي فان الطاقة المتبادلة بين النظام و المحيط ستكون على صورة حرارة , و بالتالي

 ن يكتسبها سوى المحيط و العكس صحيح فنستنتج ان : يمكن القول ان الحرارة التي يفقدها النظام ال يمكن ا

surrq  ‐= sys q  

 Cs . m . ∆T sys   Cs . m . ∆T surr 

 

  

  )  Calorimetryتطبيقات على المبدأ السابق : ( 

  

  االن سنتعرف على طرق حساب التدفق الحراري مخبريا و ذلك باستخدام القانون السابق : 
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Coffee‐Cup Calorimeter ( C.C.C ) : 

measures the heat flow for reactions that occur at constant pressure 

  للتعبير عن االنثالبي  ) .  qنستخدم الحراري تحت ضغط ثابت ( لذلك يمكن ان جهاز يستخدم لقياس التدفق 

  

  :  ةهذا الجهاز يستخدم لحساب حرارة التفاعالت التالي انعلما 

‐ Acid‐Base Reactions ( تفاعالت االحماض و القواعد ) 

‐ Precipitation Reactions (  تفاعالت الترسيب   ) 

‐  Oxidation  Reduction Reactions (  تفاعالت االكسدة و االختزال   ) 

 

و االن من اجل فهم الية عمل هذا الجهاز بشكل بسيط و سلس يجب اعطاء صورة عامة عن مكونات 
  و طريقة عمله : الجهاز

 

  

يحتوي الجهاز على كمية من الماء و المواد المشتركة في التفاعل ( اي نوع من التفاعالت الثالثة التي سبق 
س التفاعل بما فيه الغطاء مكون من مادة كأان ) و محرك لتسريع حدوث التفاعل , كما  ذكرها

الستايروفورم ( مادة شبيهة بالفلين ) يعمل كعازل حراري اي انه يمنع تبادل الحرارة بين النظام و المحيط 
و في ( عشان ابسط الموضوع الكاس هاد زي تاع االندومي تقريبا )  isolatedو بالتالي يكون النظام 

  ذي يقيس درجة الحرارة . النهاية يوجد الثيرمو ميتر ال
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لكاس و باالعتماد على ثبات الضغط فان الحرارة الناتجة هي نفس مقدار التغير في يتم التفاعل داخل هذا ا
  ة الى معرفة ثالثة امور فقط اليجاد حرارة التفاعل و هي : بحاج نحنو االنثالبي للتفاعل, 

  

  ) sCاو السعة الحرارية النوعية  Cنوعية المواد داخل كاس التفاعل ( من اجل السعة الحرارية  -

  كتلة هذه المواد  -

  مقدار التغير في درجة الحرارة بعد انتهاء التفاعل  -

  

  

Example :  

∆H  ? ? ? ?             (l) O2+ H (aq) NaCl → (aq) + NaOH (aq) HCl                     

 NaOHمع قاعدة  HClحيث ان التفاعل تفاعل احماض و قواعد تفاعل فيه حمض  C.C.Cهذا مثال على 
  و ماء  NaClفانتج ملح و هو 

في البداية لحساب حرارة التفاعل يجب معرفة ان تعاملنا يكون فقط مع المواد التي نتجت من التفاعل ( الي 
% من المادة و بالتالي 99االحماض و القواعد يمثل الماء ضلت موجودة بالكاس ) , و في معطم تفاعالت 
  فان كتلة المواد االخرى مهملة بالنسبة لكتلة الماء

 لح مثال اولذلك تكون كتلة المحلول النهائية هي نفسها كتلة الماء ( اال لو هو نفسه جابلك بالمسالة كتلة الم 
  الماء) .عندها الزم تضيفها لكتلة  احد المواد المتفاعلة

  

في معظم المسائل يكون حجم الماء معطى و ليس كتلته لكن لحساب الكتلة االمر بسيط تضرب كثافة الماء 
  بالحجم المعطى حيث : 

d
m
v
 

m d . v  

السعة الحرارية النوعية ) تكون معطاة فما تبقى هو التعويض بالقانون  –بقية المتغيرات ( درجة الحرارة 
  C.C.Cالتالي الخاص بال

q rxn  Cs . m . ∆T 

 

Bomb Calorimeter :  
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Heat flow at constant volume 

  و يستخدم فقط في تفاعالت االحتراق . اس التدفق الحراري عند حجم ثابت قيجهاز يستخدم في 

  

  لفهم الية عمل الجهاز بشكل مبسط يجب اعطاء نبذة عن مكوناته و طريقة عمله :

 

حجم لتكون الطاقة و ال يخضع الي تغير في ال isolatedيتكون هذا الجهاز من وعاء معزول ليكون النظام 
هلكها النظام على صورة حرارة , الوعاء مملوء بالماء و يوجد بداخله محرك لتسريع تسالوحيدة التي ي

توي على غاز االكسجين التفاعل و مضخة صغيرة و هنا يحدث الجزء االهم و هو تفاعل االحتراق حيث تح
الذي يساهم في عملية االحتراق و يكون الناتج تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون و تكون الماء و في النهاية 

  .يوجد ثيرموميتر لحساب التغير في درجة الحرارة 

  

  : Bomb Calorimeterالقانون العام لل

  

q rxn  Ccal . ∆T 
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  : Bomb Calorimeterمالحظات هامة في ال

  

بالحرارة اي عندما ترتفع درجة حرارة النظام بمقدار معين او تنخفض سيظهر تاثير هذا  المضخة تتأثر -
سعة حرارية و سعة حرارية نوعية لذلك يجب اخذها بعين فهي تمتلك و بالتالي   المضخةالتغير على 

  االعتبار في المسالة . 

  

الماء فقط , و ان ذكر في المسالة معطيات المادة التي تتعرض  التعويض في القانون سيكون بمعطيات -
  لالحتراق ستكون هي نفسها معطيات الماء .

  

 Bombلذلك نستخدم هذا القانون لل) مباشرة  Calorimeterللجهاز (  Cقد ال يذكر في السؤال  -

Calorimeter  :  

𝑞 𝑟𝑥𝑛   𝐶 𝑏𝑜𝑚𝑏 𝐶 𝐻2𝑂 . ∆𝑇 

  

  حيث : 

Cbomb : السعة الحرارية للمضخة 

CH2O : السعة الحرارية للماء 

 

  

  للماء نستخدم القانون التالي :  Cلحساب  -

  

C Cs . m 

 

  بسيط جدا كل ما نحتاجه معرفة كيف نعوض في القانون االساسي .  Calorimeterو بالتالي فان موضوع 
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Q) When a student mixes 50 mL of 1.0 M HCl and 50 mL of 1.0 M NaOH in a 

coffee‐cup calorimeter, the temperature of the resultant solution increases from 

21.0 °C to 27.5 °C. Calculate the enthalpy change for the reaction in HCl in kj/mol 

,assuming that the calorimeter loses only a negligible quantity of heat, that the 

total volume of the solution is 100 mL, that its density is 1 g/ml , and that its 

specific heat is 4.18 J/g.K  

 

Solu :  

m = V . d = 100 x 1 = 100 g 

q rxn  Cs . m . ∆T  4.18 x 100 x 27.5 21  2717 J 2.7 kJ 

n HCl M . V 1 x 0.05 0.05 moles  

q
.

.
54 kJ/mol  

 HClلذلك يجب ان تقسم الحرارة الناتجة على عدد موالت  HClلل kJ/molالحط انه طلب الحرارة بوحدة 
  لكي تتطابق الوحدة النهائية مع الوحدة المطلوبة 

  

Q) When 50.0 mL of 0.100 M AgNO3 and 50.0 mL of 0.100 M HCl are mixed in a 

constant‐pressure calorimeter,the temperature of the mixture increases from 

22.30 °C to 23.11 °C.The temperature increase is caused by the following reaction: 

 

                               AgNO3 (aq) + HCl (aq) → AgCl (s) + HNO3 (aq) 

Calculate ∆Hfor this reaction in AgNO3, assuming that the combined solution has 

a mass of 100.0 g and a specific heat of 4.18 J/g °C. 

 

Solu : 

q rxn Cs . m . ∆T 4.18 x 100 x 23.11 22.3 338.58 J 

n AgNO3 M . V 0.05 x 0.1 0.005 moles  
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q
338.58
0.005

 67716 J mol⁄  68 kJ mol⁄   

  

Q) 50.0 mL of 1.0 M HCl at 25.0oC were mixed with 50.0 mL of 1.0 M NaOH also at 

25.0 C in a styrofoam cup calorimeter. After the mixing process, the thermometer 

reading was at 31.9 C.  [assuming that the calorimeter loses only a negligible 

quantity of heat, that is the density is 1 . 0 g/mL, and that its specific heat is 4 . 18 

J/ g . K ] Calculate : 

 

(a) the energy involved in the reaction 

Solu : 

𝑚 𝑉 . 𝑑 100 𝑥 1 100 𝑔 

q rxn   Cs . m . ∆T  4.18 x 100 x 31.9 25  2884.2 J   

 

(b) the enthalpy per moles of hydrogen ions used. 

 H+ينتج مول واحد من  HClو بما انه عند تفكك  HClالذي ينتج من  H+هنا يقصد الحرارة الناتجة من 
   H+النها تمثل معطيات  HClبالتالي سيتم التعامل مع السؤال باستخدام معطيات 

n M . V 0.05 x 1 0.05 moles  

q  
2884.2

0.05
 57684 J mol ⁄  

 

Q) In an experiment, 1.50 g of Mg (s) was combined with 125.0 mL of 1.0 M HCl. 

The initial temperature was 25.0 C and the final temperature was 72.3 C , ( Cs = 

4.18 J/g.K , d = 1 g/ml ) Calculate : 

 

(a) the heat involved in the reaction. 
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Solu : 

m HCl V . d 125 x 1 125 g  

q rxn  Cs . m . ∆T  4.18 x 125 1.5  x 72.3 25  25000 J 

  

(b) the enthalpy of reaction in terms of the number of moles of Mg(s) used. 

 

Solu :  

n
m

MM
1.5

24.3
0.0617 moles  

q  
25000
0.0617

405186 J mol⁄  

 

Q) When 5.03 g of solid potassium hydroxide are dissolved in 100.0 mL of distilled 

water in a coffee‐cup calorimeter, the temperature of the liquid increases from 

23.0°C to 34.7°C. The density of water in this temperature range averages 0.9969 

g/cm3. What is Δ H soln (in kJ/mole )? { Assume that the calorimeter absorbs a 

negligible amount of heat and, because of the large volume of water, the specific 

heat of the solution is the same as the specific heat of pure water C s = 4 . 18 J/ g . 

K} 

 

Solu :  

m H2O V . d 100 x 0.9969 99.69 g 

q rxn  Cs . m . ∆T  4.18 x 99.69 5.03 x 34.7 23  5121.44 J 

n
m

MM
5.03
56.1

0.09 moles  

q  
5121.44

0.09
 57000 J mol⁄  

 **** لما ما يقولك بالسؤال الي مادة بده الحرارة لكل مول دغري احسبها عمعطيات المادة الي مع الماء 
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Q) When 4.00 g methylhydrazine (CH6N2, 46.10 g/mol) is combusted in a bomb 

calorimeter, the temperature increased from 25.00 C to 39.50 C.  If the heat 

capacity of the calorimeter was 7.794 kJ/K, what is the enthalpy change for the 

combustion of 1 mol CH6N2? 

 

Solu :  

q  Ccal . ∆T  7794 x 39.5 25  113000 J 

n
m

MM
4

46.1
0.087 moles  

q
113000
0.087

1300000 J mol⁄  

  

Q) A 0.5865‐g sample of lactic acid (HC3H5O3) is burned in a calorimeter whose 

heat capacity is 4.812 kJ/C. The temperature increases from 23.10 °C to 24.95 

°C.Calculate the heat of combustion of lactic acid (a) per gram and (b) per mole. 

 

Solu : 

q rxn  Ccal . ∆T   4812 x 24.95 23.1  8902.2 J 

 

(a) q
.

.
 15178 J g⁄  

(b) n
,

0.0065 moles 

q
8902.2

0.0065
 1370 KJ mol⁄  

  

Q) The combustion of 0.579 g of benzoic acid in a bomb calorimeter caused a 2.08 

°C increase in the temperature of the calorimeter. The chamber was then emptied 

and recharged with 1.732 g of glucose and excess oxygen. Ignition of the glucose 

resulted in a temperature increase of 3.64°C. What is the Δ H comb of glucose? { 
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Assume that no heat is transferred to the surroundings, ΔH comb of  benzoic acid 

= − 26 . 38 kJ/g} 

Solu :  

∆H 26380 x 0.579 15274 J      مهم جدا جدا نركز عالوحدات 

From benzoic acid : 

q rxn  Ccal . ∆T →  15274  Ccal x 2.08 → Ccal 7343.27 J k⁄  

from glucose :  

q rxn  Ccal . ∆T  7343.27 x 3.64  26729.5 J  

  

5.6 Hess's Law 
جهاز ,  تعرفنا على طرق حساب التدفق الحراري مخبريا , و لكنها اقتصرت على تفاعالت محددة فقط لكل

  انواع التفاعل نظريا ؟ نعم و ذلك باستخدام قانون هس . فهل توجد طريقة تشمل جميع

  

Hess's Law : if a reaction is carried out in a series of steps, ∆H for the overall 

reaction equal the sum of ∆𝐻 for the individual step . 
التفاعل تكون المجموع الكلي لحرارة قانون هس : اذا كان التفاعل يتم على عدة خطوات فان حرارة ذلك 

  كل خطوة على حدا .

  

  لمعرفة كيف يتم ذلك نأخذ مثال بسيط :

Example :  

Find ∆𝐻 for the following reaction : 

                             CH4 ( g ) + 2O2 ( g ) → CO2 ( g ) + 2H2O ( l ) 

Using the following equations : 

                             CH4 ( g ) + 2O2 ( g ) → CO2 ( g ) + 2H2O ( g )       ∆H  802 kJ 

               2H2O ( g ) → 2H2O ( l )                                            ∆H  88 kJ 
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المطلوب هنا حساب حرارة التفاعل باستخدام معادلتين معلوم حرارتهما , عبر مالحظة ان جزيء بخار 
الماء من المعادلة االولى يحذف مع جزيء بخار الماء من المعادلة الثانية عند جمع المعادلتين نحصل على 

  المعطاة فيكون :  المعادلة المطلوبة و بالتالي تكون حرارة التفاعل مجموع حرارة المعادلتين

  

                            CH4 ( g ) + 2O2 ( g ) → CO2 ( g ) + 2H2O ( g )       ∆H  802 kJ 

               2H2O ( g ) → 2H2O ( l )                                            ∆H  88 kJ 
                              ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

       CH4 ( g ) + 2O2 ( g ) → CO2 ( g ) + 2H2O ( l )            ∆H  802 88  890 kJ 

 

  

Example :  

Find the Enthalpy for the following reaction :  

                        CS2 (l) + 3O2 (g) → CO2 (g) + 2SO2 (g) 

Using the following equations :  

                       C (s) + O2 (g) → CO2 (g)          ∆H  393.5 kJ       

                       S (s) + O2 (g) → SO2 (g)          ∆H  296.8 kJ       

                       C (s) + 2S (s) → CS2 (l)            ∆H 87. .9 kJ 

SOLU : 

  لحل اسئلة معقدة نوعا ما على قانون هس يجب اتباع هذه االستراتيجية : 

  

  نركز على المعادلة االصلية و نحدد المواد المتواجدة فيها . -

  

ننظر لكل معادلة من المعادالت المعطاة على حدا و نفحص مركب مركب , المركبات الغير متواجدة في  -
( هنا المعادلة االصلية نسعى الى التخلص منها و ذلك عن طريق حذفها عند جمع المعادالت في النهاية 

  سنعتمد على عكس المعادالت او ضربها بمعامل معين ان احتجنا ) 
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بات المتواجدة فننظر الى مكان تواجدها في المعادلة االصلية ( متفاعالت او نواتج ) و نتاكد ما اما المرك -
اذا كانت موجودة في المعادلة المعطاة بنفس مكان تواجدها في المعادلة االصلية ( يعني االثنين يكونو 

  متفاعالت او االثنين نواتج ) 

  

الصلية و بنفس الوقت متواجدة في اكثر من معادلة من المعادالت اذا كان هناك مادة متواجدة في المعادلة ا -
  )  ذ البدء بها اوال ( منعا للعجقةالمعطاة ال يحب

  

----------------------------------------------------------------------  

  

لص منه , لكن في غير متواجد في المعادلة االصلية لذلك يجب التخ Cو في المسألة نالحظ ان الكربون 
متواجد في المعادلة االصلية و في النواتج لذلك نترك المعادلة االول  2COالوقت نفسه ثاني اكسيد الكربون 

  ) 1(     ←كما هي ( االكسجين نتفحصه الحقا ) 

موجود في المعادلة   2SOفي المعادلة االصلية بينما  Sفي المعادلة الثانية نالحظ عدم وجود الكبريت 
ثالث موالت ( وفي الوقت نفسه اصبح لدينا   2الثانية باالصلية و لكن بمولين لذلك يجب ضرب المعادلة 

  ) 2(   ←  من االكسجين ) 

  

في المعادلة االصلية في   2CSو بنفس الوقت يوجد  Sو  Cفي المعادلة الثالثة يترتب علينا التخلص من 

  )  3(   ←  المتفاعالت لذلك يجب عكس التفاعل فنقوم بعكس المعادلة الثالثة 

  

  مع المعادالت الثالث بعد التعديل نالحظ حصولنا على المعادلة االصلية : و بالتالي عند ج

                       C (s) + O2 (g) → CO2 (g)                ∆H  393.5 kJ       

                       2S (s) + 2O2 (g) → 2SO2 (g)          ∆H  296.8 x 2 593.6 kJ       

                       CS2 (l) → C (s) + 2S (s)                  ∆H  87. .9 kJ 

             ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                CS2 (l) + 3O2 (g) → CO2 (g) + 2SO2 (g)  ∆H  1075 kJ 
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Q) Calculate ∆𝐻 for the following reaction : 

                                                  2C (s) + H2 (g) → C2H2 (g) 

given the following chemical equations and their respective enthalpy changes: 

              C2H2(g) +   O2 (g) →2CO2 (g) + H2O (l)       ∆H  1299.6 kJ 

               C (s) + O2 (g) → CO2 (g)                              ∆H  393.5 kJ 

               H2 (g) +   O2 (g) → H2O (l)                        ∆H  285.8 kJ 

Solu :  

  و نترك المعادلة الثالثة كما هي فيكون : 2ضرب المعادلة الثاني ب –نقوم بعكس المعادلة االولى 

         2CO2 (g) + H2O (l)  → C2H2(g) +   O2 (g)      ∆H  1299.6 kJ 

         2C (s) + 2O2 (g) → 2CO2 (g)                  ∆H  393.5 x 2 787 kJ 

         H2 (g) +   O2 (g) → H2O (l)                   ∆H  285.8 kJ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

        2C (s) + H2 (g) → C2H2 (g)                   

∆H 1299.6 787 285.8 226.8 kJ 

 

5.7 Enthalpies Of Formation 
 

تنتج او  ن التفاعالتلماذا العديد م نتطرق هنا الى احد المواضيع التي تفسر امر هام في الكيمياء الحرارية ,
 تمتص حرارة ؟ ما االمر الذي يحدث فيؤدي لوجود فرقية في الحرارة الكلية ؟ 

 

الى مقدار محدد من الطاقة و بدون تزويده  حتى يتكونالسبب ان كل مركب في التفاعل يحتاج من االساس 
ثيير مركبات ما بنقدر نحصل عليها اال بهذا المقدار فان المركب ال يمكن ان يتكون ( عشان هيك في ك

  Enthalpies of formationنزودها بالظروف المناسبة ) , و هذا ما يسمى بالحتى مخبريا 
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Enthalpies of formation or heat of formation is defined as: Enthalpy change 

associated with the formation of a compound from its constituent elements 

  حرارة التكوين : التدفق الحراري الالزم لتكوين اي مركب من عناصره التي يتكون منها .

  

Standard enthalpy change of reaction is defined as: the enthalpy change when all 

reactants and products are in their standard states 

لكن  الحراري الالزم لتكوين اي مركب من عناصره التي يتكون منها و : التدفق القياسيةحرارة التكوين 
  عند الظروف القياسية 

  

و االهم من كل  –)  K 298او  C 25درجة حرارة الغرفة (  – atm 1: ضغط يساوي الطروف القياسية 
  ذلك العناصر تكون في حالتها الفيزيائية المستقرة ( االكسجين يكون غاز الماء يكون سائل ... الخ ) 

  

  و بالتالي نستنتج من كل ما سبق ان : 

Standard enthalpy of formation of a compound ∆Hf : 

the change in enthalpy for the reaction that forms one mole of the compound 

from its elements in their most stable form at standard states 

كمية الحرارة الالزمة لتكوين مول واحد من المركب الذي يتكون من عناصره في حالتها المستقرة عند 
  الظروف المعيارية .

  

) يجب ان يكون في النواتج مول واحد من المركب الناتج و  f ∆H هي نفسها (  H∆و هذا يعني انه لتكون 
  في المتفاعالت عناصر ذلك المركب في حالتها الفيزيائية المستقرة و لنعطي بعد االمثلة : 

  

     C (graphite) + 3H2 (g) + ½ O2 (g) → C2H5OH  

) النها حققت جميع الشروط ( مول واحد في النواتج و االكسجين و  f ∆H هي نفسها (  H∆هنا  
  الهيدروجين غازات و الكربون صلب او جرافيت ) 
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 C (graphite) + 6 H2 (g) + O2 (g) → 2 C2H5OH 

ليست  H∆لم يتكون مول واحد بل تكون مولين من المركب فبالتالي  هنا العناصر في حالتها المستقرة لكن 
   2) و لكي يكونا متطابقين يجب قسمة التفاعل السابق على  f ∆H نفسها ( 

  

   C (graphite) + 3 H2 (g) + O (g) → C2H5OH 

)  2Oهنا عنصر االكسجين ليس في حالته المستقرة التي تمثل بجزيء غازي يحتوي على ذرتي اكسجين ( 
  )  f ∆H نفسها (  H∆و بالتالي ال يمكن اعتبار  

 

   C (diamond) + 3 H2 (g) + O (g) → C2H5OH 

يحتاج لظروف صعبة جدا من الضغط  Diamondهنا عنصر الكربون ليس في حالته المستقرة الن الماس 
  ) f ∆H نفسها (  H∆و درجة الحرارة ليتكون و بالتالي ال يمكن اعتبار  

  

   C2H5OH → C (graphite) + 3H2 (g) + ½ O2 (g)      

 f هي نفسها (  H∆المشكلة ان المركب لم ينتج بل تفكك لذلك يجب عكس التفاعل حتى تصبح   نهنا تكم
∆H (  

في معظم االحالت السابقة هذا يعني ان الحرارة الوحيدة التي تؤخذ  ) f ∆H قد تساوت مع (   H∆بما ان  
متعادلة في المركب الناتج و بالتالي نستنتج ان جميع العناصر ال حرارةبعين االعتبار في تلك الحاالت هي 

  مساوية للصفر  H∆حالتها الفيزيائية المستقرة عند الظروف المعيايرية تملك 

  

  

The standard enthalpy of formation of the most stable form of any element is 

zero. 

 

∆𝐻f for Br2 (l) = 0.0  ∆𝐻f for Br2 (g) > 0.0 

 ∆𝐻f for O2 (g) = 0.0  ∆𝐻f for O (g) > 0.0 

∆𝐻f for Fe (s) = 0.0   ∆𝐻f for Fe (g) > 0.0  

∆𝐻f for N2 (g) = 0.0  ∆𝐻f for N (g) > 0.0 
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)  f ∆H و اخر جزئية في هذا التشابتر القانون االساسي لحساب الحرارة الناتجة من اي تفاعل باستخدام ( 
  لكل مركب في التفاعل : 

  

                          ∆Hrxn = ∑ n. ∆Hf (product) ‐ ∑ m . ∆Hf (reactant) 

  حيث : 

n : المعامل الموجود امام كل مادة ناتجة في المعادلة الموزونة 

m : المعامل الموجود امام كل مادة متفاعلة في المعادلة الموزونة 

 

Q) For which of these reactions at 25 does the enthalpy change represent a 

standard enthalpy of formation? For each that does not, what changes are 

needed to make it an equation whose ∆𝐻  is an enthalpy of formation ? 

 

(a) 2Na (s) +   O2 (g) → Na2O (s) 

(b)  2K (l) + Cl2 (g) → 2KCl (s) 

(c) C6H12O6 (s) → 6C (diamond) + 6H2 (g) + 3O2 (g) 

 

Solu : 

) a( ) هذه المعادلة تنطبق تماما مع شروط f ∆H  (  

(b)  ) في هذه المعادلة تكون مولين من المركب الناتج كما ان احد عناصر المركبK  ليس في حالته (
  ) f ∆H المستقرة لذلبك ال يمكن اعتبارها ( 

(c)  في هذه المعادلة بدال من ان يتكون مول واحد من المركب تفكك هذا المركب و كذلك الكربونC  ليس
  ) f ∆H في حالته المستقرة لذلك ال يمكن اعتبارها ( 

  

 

 

Q) Calculate ΔHº for the formation of B2H6 (g) given that : 
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    4B (s) + 3O2 (g) → 2B2O3 (s)                          ΔHº1 = ‐ 2509  kJ 

    2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (l)                            ΔHº2 = ‐ 572   kJ 

   B2H6 (g) + 3O2 (g) → B2O3 (s) + 3H2O (l)         ΔHº3 = ‐ 2148  kJ 

  

Solu : 

لحل مثل هذه االسئلة يجب ان تعتبرها مثال على قانون هس و ان المعادلة االصلية هي معادلة تكون مول 
  واحد من المركب من عناصره في حالتها المستقرة عند الظروف المعيارية فتكون المعادلة االصلية : 

                           2B (s) + 3H2 (g) → B2H6 (g)  

و عكس  و ضرب المعادلة الثانية ب  2هس نجد انه نقوم بقسمة المعادلة االولى على  و من خالل قانون

  المعادلة الثالثة فنحصل على :

     2B (s) +   O2 (g) → B2O3 (s)                             ΔHº1 = ‐ 1254.5  kJ   

    3H2 (g) +  O2 (g) → 3H2O (l)                            ΔHº2 = ‐ 858  kJ    

  B2O3 (s) + 3H2O (l)   → B2H6 (g) + 3O2 (g)          ΔHº3 =  2148     kJ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

2B (s) + 3H2 (g) → B2H6 (g) 

∆H  1254.5 858 2148 35.5 KJ 

 

Q) Calculate heat of reaction for the combustion of propane gas giving carbon 

dioxide and water 

                        C3H8 (g)   +    5O2 (g) →     3CO2 (g)    +    4H2O (l) 

∆H C3H8  103.85          ∆H CO2  393.5         ∆H H2O 285.8 

 

Solu :  

 

  ∆Hrxn = ∑ n. ∆Hf (product) ‐ ∑ m . ∆Hf (reactant) 
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  ∆Hrxn =( (3 x (‐393.5)) + (4 x (‐285.8)) ) – ( (1 x (‐103.85)) + (5 x 0) ) = ‐2220 KJ  

 

Q) Complete combustion of one mole of C3H6O liberates (يطرد ) 1790 kJ. Given 
that the ∆H f  [CO2] = ‐393.5 and ∆H f [H2O] = ‐285.8 kJ/mol 

               C3H6O (l)   +    4O2 (g) →    3CO2 (g)     +    3H2O (l) 

Calculate ∆Hf for C3H6O  

 

Solu : 

 ∆Hrxn = ∑ n. ∆Hf (product) ‐ ∑ m . ∆Hf (reactant) 

1790  3 x 393.5 3 x 285.8  1 x  C3H6O 4 x 0  

∆H  C3H6O 248.9 KJ  

 

Q) Calculate ΔH for the reaction: 

            NH3 (g) + HCl (g) → NH4Cl (s) 

Given that :  

½N2 (g) + 1½H2 (g) → NH3 (g)                                ΔH = ‐46.1 kJ mol‐1    

½H2 (g) + ½Cl2 (g) → HCl (g)                                  ΔH = ‐92.3 kJ mol‐1  

           ½N2 (g) + 2H2 (g) + ½Cl2 (g) → NH4Cl (s)                   ΔH = ‐314.4 kJ mol‐1 

 

Solu :  

  نقوم بعكس اول معادلتين و نترك المعادلة الثالثة كما هي فنحصل على : 

 

           NH3 (g)   → ½N2 (g) + 1½H2 (g)                               ΔH = 46.1 kJ mol‐1    

HCl (g) → ½H2 (g) + ½Cl2 (g)                                  ΔH = 92.3 kJ mol‐1  

           ½N2 (g) + 2H2 (g) + ½Cl2 (g) → NH4Cl (s)                   ΔH = ‐314.4 kJ mol‐1 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

           NH3 (g) + HCl (g) → NH4Cl (s) 

∆H 46.1 92.3 314.4  176 kJ  

 

 

Q) The combustion of 1.050 g sample of diethylene glycol (C4H10O3 MM = 106 

g/mol), gave off 23.5 kJ of heat to the surroundings.  Calculate ∆Hf C4H10O3 

                            C4H10O3 (l) + 5O2 (g) → 4CO2 (g) + 5H2O (l) 

∆H f CO2  393.5        ∆H f H2O  285.8 

 

Solu :  

n
m

MM
1.050
106

0.0099 moles 

∆H f rxn
23.5

0.0099
2372.4 KJ mol⁄   

 ∆Hrxn = ∑ n. ∆Hf (product) ‐ ∑ m . ∆Hf (reactant) 

‐2372.4 = ( (4 x(‐ 393.5)) + (5 x (‐285.8)) ) – ( (1 x C4H10O3 ) + (5 x 0) ) 

∆HF ( C4H10O3) = ‐ 630.6 KJ/mol 

 

 

 

  و هيك بكون خلصنا اول تشابتر 

  

  



1 
 

 

 

 

 

 

 

CHEMISTRY 102 
 

 

 

 

 



2 
 

CHAPTER 13 

 
13.1 Solution Process  

13.2 Saturated solution and  solubility  

13.3 Factors Affecting Solubility   

13.4 Expressing Solution Concentration  

13.5 Colligative Properties 

 

 

 

 

 



3 
 

اوال و قبل الدخول في محتويات هذا التشابتر , مقدمة 
 تعريفية عنه : 

 

في هذا التشابتر ندخل في جزء جديد في الكيمياء بعيد 
كل البعد عن الكيمياء الحرارية , و يسمى هذا الجزء 
بعلم المحاليل فهو يتحدث بشكل كامل عن المحاليل 

يائية الكيمياءية , مفهومها , تصنيفها , خواصها الكيم
و الفيزيائية المختلفة و باالضافة الى ذلك يتحدث عن 

تركيز هذه المحاليل و كيف يتم التعبير عنه و في 
النهاية يتطرق الى اهم جزء في هذا التشابتر و هي 

 الخواص المجمعة .
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13.1 Solution Process 

لكي نفهم معنى كلمة محلول في الكيمياء يجب ان نتخلى عن عدة اعتقادات قديمة في المدرسة , و سنمر 
على جميع تلك االعتقادات خالل هذه الصفحتين , لك حرية االختيار في قراءة الصفحتين او عدم قراءتها 

  النها للتثقيف فقط :   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  سائلة و هي المذيب و المادة االخرى تسمى المذاب اوال : المحاليل هي اختالط مادتين احدهما مادة

 الرد بكل بساطة ان المحاليل قد تتكون من امتزاج اكثر من مادتين و ليس شرطا ان تكون المادة المذيبة في الحالة السائلة فهناك محاليل
تتكون من امتزاج مواد غازية معا كالهواء الجوي فهو محلول ! و المغالطة هنا اتت بسبب اعتقاد ان المحاليل مسماة بهذا االسم بسبب 

مواد في السوائل و خصوصا الماء و هذا فيه شيء من الصحة الن السوائل هي افضل المواد المذيبة عموما و لكن بشكل عام احالل ال
 هناك مواد مذيبة اخرى غير السوائل 

 في المحاليل المائية دائما الماء هو المذيب و المادة الصلبة او الغازية هي المذاب 

هذه ايضا من االعتقادات الخاطئة رغم انها تستخدم في الكيمياء بكثرة و لكن ذلك يرجع الى سبب سنذكره , المادة المذيبة في هذه 
المحاليل المائية يكون المادة الموجودة بنسبة اكبر و المادة المذابة هي المادة االخرى , افترض مثال انك تشرب كوبا من الشاي فانت 

لة غفط من السكر ليذوب و لكن اذا وضعت كمية هائلة من السكر فانه لن يذوب على العكس الشاي نفسه سيختفي و ستضع كمية قلي
ي لكنه في الواقع يكون متواجد داخل كتلة السكر الهائلة التي اضفتها , و لكن يتم اهمال هذا االمر و اعتبار الماء دائما المذيب النه ف

جد بنسبة اكبر دائما الحياة العملية يكون هو المتوا  
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  و هذا هو التقسيم النهائي للمحاليل في الكيمياء : 

  

  الجزء االساسي و كما ذكرنا فكل ما سبق ليس بالمهم كان للتثقيف فقط و سنبدا بعد قليل ب

 تكوين المحاليل هي من التفاعالت الكيميائية 

و هذا ايضا من االعتقادات الخاطئة و السبب بسيط جدا , التفاعالت الكيميائية تسبب تغيرا في خصائص المادة بشكل جذري فتتحول 
افترضنا ان كل كمية الماء الى مادة مختلفة تماما , لكن اذا افترضنا مثال اننا ذوبنا ملح الطعام في الماء اذا قمنا بعد ذلك بغلي الماء و 

تبخرت و خرجت من الوعاء نالحظ رجوع حبات ملح الطعام كما هي و هذا يعني ان كل الذي حدث في التفاعل من البداية ان ملح 
و هذا يعتبر من التغيرات الفيزيائية و ليس   Aqueousالطعام تحول من الحالة الصلبة الى  حالة فيزيائية تسمى محلول مائي 

  يائية الكيم
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Solution : homogeneous mixture of two or more substances one of them is the 

solvent and the others are solute  

, و هذا التعريف  مواد مذابةو الباقون المذيب المحلول هو مخلوط متجانس من مادتين او اكثر احدها يدعى 
مع ذلك سنتعامل مع المحلول غالبا  هو انسب تعريف متفق عليه و مستنبط من الفقرة التثقيفية في االعلى و

  مذيب و االخر مذاب احدهما  مادتان فقطعلى انه 

  

  و لكن كيف تحدث عملية االحالل ؟ بمعنى اخر كيف يتكون المحلول بالتفصيل ؟ 

  

  و هي ثالث خطوات كالتالي :  solution processخطوات تكوين المحلول تسمى 

 

 1‐ Separation of solute particles :  

في هذه الخطوة تنفصل جزيئات المذاب عن بعضها و عملية تباعد او فصل الجزيئات تحتاج الى طاقة دائما 
  ΔH > 0و تكون  endothermicتسمح للجزيئات بالحركة و االبتعاد عن بعض , لذلك هذه العملية 

  

2‐ Separation of solvent particles : 

, و عملية الفصل و ت المذيب فهي تنفصل ايضا عن بعضها كما حدث لجزيئات المذاب يحدث لجزيئا
  ΔH > 0و  endothermicالتباعد تحتاج الى طاقة ايضا كما ذكرنا لذلك تكون العملية 
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3‐ Formation of new interactions between solute and solvent :  

الهدف من فصل جزيئات المذاب و المذيب كان لتكوين فراغات تسمع بدمج هذه الجزيئات معا لتكوين 
المحلول و عملية التكوين هذه فيها تقارب للجزيئات من بعضها البعض و هذا يؤدي الى فقدان طاقة فعملية 

  ΔH < 0و تكون  exothermicالتقارب ال تحتاج الى طاقة للحدوث لذلك العملية تعتبر 

  

  

اذا ترجمنا كل ما قيل في االعلى فاننا نحصل على نتيجة واحدة و هي ان المحلول يمر بثالث مراحل 
لتكوينه تتضمن اكتساب طاقة في مرحلتين و في المرحلة االخيرة يخسر مقدار معين من الطاقة و هذا يعني 

  ان : 

ΔHsolution = ΔHsolvent + ΔHsolute + ΔHmix 

ΔHsolution :  االنثالبي الخاص بتفاعل تكوين المحلول 

ΔHsolvent :  طاقة فصل جزيئات المذيب 

ΔHsolute :  طاقة فصل جزيئات المذاب 

ΔHmix :  طاقة ربط جزيئات المذاب و المذيب معا 
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  اذا كانت طاقة فصل جزيئات المذاب و المذيب اعلى من طاقة ربط هذه الجزيئات سيحدث التالي : 

ΔHsolution = ΔHsolvent + ΔHsolute + ΔHmix 

(ΔHsolvent + ΔHsolute) > ΔHmix 

ΔHsolution > 0 

  و هذا يقلل من امكانية حدوث التفاعل و لكن لماذا ؟  endothermicاي ان عملية تكوين المحلول تكون 

  عندما شرحنا امكانيات حدوث التفاعل بالتفصيل ؟ و قلنا في معادلة 19هل تذكرون في تشابتر 

 ∆G  ∆H T∆S   و يجب ان تكون∆G باشارة  ΔHحتى يحدث التفاعل و هذا يعني ان وجود  0

  عالي  و مقدارهموجب ن احتمالية حدوث ذلك اال اذا كان االنتروبي يقلل مموجبة 

  

هذا التفسير منطقي و يقودنا الى امر اخر يحدث في حياتنا العملية !! غالب ما نقوم بتسخين الشاي مثال او 
بتحريكه بالملعقة حتى يذوب السكر بشكل اسرع الن هذه االمور تزيد من االنتروبي كما ذكرنا في تشابتر 

   و هذا يزيد من احتمالية تكوين المحلول  19

  

  موجب و يفضل ان يمتلك انتروبي  exothermicاذا نستنتج ان المحلول يفضل ان يكون 
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  اما اذا كانت طاقة فصل جزيئات المذاب و المذيب اقل من طاقة ربط هذه الجزيئات معا سيحدث التالي : 

ΔHsolution = ΔHsolvent + ΔHsolute + ΔHmix 

 ΔHsolvent + ΔHsolute <  ΔHmix 

ΔHsolution < 0 

و في الواقع المحلول يفضل هذه الحالة الن بطبيعة الحال  exothermicاي ان عملية تكوين المحلول تكون 

و هذا ما يحدث في  solventالمع جزيئات  soluteالعملية تكوين المحلول يكون هدفها ربط جزيئات 
  هذه الحالة 
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13.2 Saturated solution and  solubility 
 

دوث عملية االذابة فيها لذلك هناك تصنيف للمحاليل من هذه الناحية و هذا خصائص المحاليل حمن اهم 
  التصنيف يتضمن : (( حنكتب الثالث انواع بعد هيك حنفصل بالشرح )) 

 

1‐  Unsaturated Solution :  
a solution that contains less than the maximum amount of solute that can 

dissolve in a given amount of the solvent at a specified temperature. 

: هو المحلول الذي يحتوي على كمية من المذاب اقل من الكمية التي يمكن ان تذوب المحلول غير المشبع 
  في كمية محددة من المذيب عند درجة حرارة معينة 

  

2‐  Saturated Solution : 

a solution that contains the maximum amount of solute that can be dissolved into 

the solvent at a given temperature. 

هو المحلول الذي يحتوي على اكبر كمية ممكنة من المذاب في كمية محددة من المذيب المحلول المشبع : 
  عند درجة حرارة معينة 

  

3‐  Supersaturated Solution : 

a solution that contains more solute than needed to form a saturated solution by 

raising the temperature of the solvent. 

هو المحلول الذي يحتوي على كمية من المذاب اكبر مما في المحلول المشبع و هذا المحلول فوق المشبع : 
  يحدث عن طريق رفع درجة الحرارة 

 NaClما معنى هذا الكالم بالمجمل ؟؟؟ لشرح كل ذلك سنضرب مثال و هو ملح الطعام 
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, و هذا  NaClمن  g 36من الماء فقط يستطيع اذابة  ml 100كما هو واضح في الصورة فان وعاء يحوي 

اخرى فنقول ان  g 6ستذوب الكمية كلها و يمكن للماء ان يذوب  NaClمن  g 30يعني ان عند اضافة 

  اي انه ما زال قادر على اذابة كمية اخرى unsaturatedلمحلول ا

  

اما باقي الكمية فستترسب في القاع لذلك  NaClمن  g 36فان الماء لن يستطيع اذابة اال  g 40اما اذا اضفنا 

  اي انه اذاب اكبر كمية يستطيع اذابتها اما باقي الكمية فلن تذوب  saturatedنقول ان المحلول 

  

 g 36الحالة نصل الى حالة تسمى االتزان الديناميكي , النه و ببساطة ما يحدث هنا انه عند اذابة الفي هذه 

زيادة فان هذه الكمية الجديدة ستذوب و لكن بالمقابل سيترسب  g 1المسموح بها اذا اضفنا على سبيل المثال 

1 g  من الجزيئات التي كانت مذابة منNaCl ذابة قائم و لكنه بكل الحاالت لن فبالتالي ما زال تفاعل اال

   g 36يذوب كمية اكبر من 

  

بقي ان نعلم انه اذا افترضنا ان هذا المحلول المشبع وضعناه على الغاز و رفعنا درجة حرارته ثم قمنا 
باضافة كميات جديدة فانها ستذوب بالكامل الننا كما ذكرنا في الصفحات االولى ان هذا يزيد من االنتروبي 

نحن نجعل هذا التفاعل قابل للحدوث حتى في هذه الظروف , و هذا المحلول سيسمى لذلك 
supersaturated  

  

االضافية الى الكمية  تعودو لكنه عندما يعود لدرجة الحرارة الطبيعية يصبح غير مستقر و في اي لحظة  
و هي مادة تساعد على بدء التبلور او  seed crystalبالحالتها الطبيعية كمادة صلبة عند اضافة ما يسمى 

  crystallizationعلى القيام بعملية تسمى 
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   solubilityد في هذا التشابتر و هي الذوبانية رج من هذا الموضوع كله بمفهوم جدينخ

Solubility: the maximum amount of the solute that can dissolve in a given amount 

of the solvent at a specified temperature. 

عند درجة حرارة معينة , المذيب يمكن ان يذوب في كمية محددة من المذاب اكبر مقدار من الذوبانية اي ان 
نقول عندها ان ذوبانية هذا  NaClمن  g 36الماء يمكن ان يذوب  ml 100يعني في المثال السابق بما ان 

  و قس على ذلك  g/100 ml 36المحلول 

  

ننتقل لموضوع غاية في االهمية و هو كيف يمكنني معرفة ما اذا كانت مادة معينة ستذوب في مادة االن 
  اخرى ( يعني اذا كان في مادتين كيف اعرف اذا حيذوبو ببعض ) ؟

  

فهي غير متفقة معا و المختلفة تميل الى ان تمتزج ببعضها اما المواد المتشابهة يقول الكيمياؤيون ان المواد 
, و لكن دعونا نفهم ما  like dissolves likeبالتالي ال تمتزج ببعضها , و هي القاعدة تسمى في الكيمياء 

  معنى ان تتشابه مادتين كيميائيا اصال :

  

اع المتواجدة بين جزيئاتها و هناك اربع انوعدد الروابط تشابه مادتين كيميائيا يعني ان تتشابه المادتين في 
  من الروابط بين الجزيئات و هي كالتالي : 

1‐ Dispersion 

هذه الرابطة توجد في جميع المركبات على كوكب االرض فال يوجد مركب ال يحتوي هذه الرابطة و بالتالي 
  ال تعتبر مقياس لتشابه المواد حتى االن 

 

  و هي كالتالي : الروابط القطبية بقية الروابط تسمى 

2‐ Dipole‐dipole 

و اذا كانت المادتان تحمالن هذه الرابطة فيمكن قطبي توجد في اي جزيء الرابطة القطبية هذه الرابطة هي 
القول ان بينهما تشابه و سيذوبان , و اذا كانت المادتان ال تحمل هذه الرابطة فايضا سيذوبان المهم ان يكون 

  هناك تشابه 
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  او ال فيتم توضيحها الحقا قطبي اما عن طريقة تحديد اذا كان المركب 

3‐ Ion‐dipole 

لذا تعامل الروابط القطبية فقط , و هي تعتبر من االيونية و توجد في المركبات الرابطة االيونية هذه هي 
  تماما الروابط القطبية معاملة 

تكون من فقط ( المركبات الي بتااليونية طريقة تحديد وجود هذه الرابطة بسيطة النها توجد في المركبات 
  فلز و ال فلز ) 

  

4‐ Hydrogen bond 

روجين و واحد دال توجد اال في عدد قليل من المركبات النها تكون بين الهيروجينية دالرابطة الهيهذه هي 
  الرابطة القطبية ) و ايضا هي تعتبر شكل من اشكال  N – O – Fمن هذه الذرات ( 

  

, و اذا كانا يشتركان  فانهما سيذوبانالروابط القطبية  يا منخالصة كل ما قيل ان وجود اي مادتين تحمالن ا
و ايضا اذا وجدت مادتان ال تحمل ايا من هذه الروابط  في عدد روابط اكبر فانهما يذوبان بشكل اسرع ,

فانهما يذوبان ( المهم في تشابه ) اما اذا وجدت مادتان احدهما يحمل رابطة من هذه الروابط و االخرى ال 
  يا من هذه الروابط فانهما ال يذوبان النهما ال يتشابهان كيميائيا تحمل ا

 

  فعلى سبيل المثال :

  

او  solubleو بالتالي يتشابهان لذلك فهما يذوبان فنقول انهما  3NHو كذلك قطبي مركب  O2Hالماء 

miscible  ايضا ) هيدروجينية ( علما ان المركبان يحمالن رابطة  

  

او  solubleلذلك يذوبان و نقول انهما  3COCH3CHو ايضا كذلك االسيتون قطبي مركب  O2Hالماء 

miscible   
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لذلك فانهما ال يذوبان فنقول عنهما قطبي مركب غير  14H6Cو لكن الهكسان قطبي مركب  O2Hالماء 

insoluble  اوimmiscible 

  

 miscibleاو  solubleلذلك فانهما يذوبان فنقول انهما  2CSو كذلك قطبي مركب غير  2Iاليود 

  

بالكامل لذلك ايوناته  KCl, ال يذوبان فقط بل يتاين ايوني فهو مركب  KClاما قطبي مركب  O2Hالماء 

  )  hydrationالهيدرة ( تكون محاطة بالكامل بجزيئات الماء و هذه العملية تسمى 

  

بالكامل لذلك  NaCl, ال يذوبان فقط بل يتاين ايوني فهو مركب  NaClاما قطبي مركب  3NHاالمونيا 

  )  solvationاالذابة الكاملة ( و هو االمونيا و هذه العملية تسمى المذيب ايوناته تكون محاطة بجزيئات 

  

  :  nonpolarغير قطبي او  polarقطبي و االن سنشرح كيفية توضيح اذا كان المركب 

  

  

  

  لتحديد قطبية اي مركب نتبع هذه الخطوات : 

  

يجب معرفة ان المركبات التي سنتعامل معها كلها مركبات بسيطة , تتكون من ذرات اول دورتين في  اوال :
  الجدول الدوري و بالتالي لن يكون هناك الكثير من التفاصيل 

  

ما قطبي هذا يعني ان هناك فرق في الكهروسالبية بين ذراته ( معلومة عالسريع مش ضروري تقراها ) عندما نقول ان جزيء   
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تكون  5A, عناصر المجموعة  احادية  تكون روابط  4Aفي الجدول الدوري عناصر المجموعة  ثانيا :

  احادية , باقي العناصر تكون رابطة  ثنائية تكون روابط  6Aر المجموعة , عناص ≡ثالثية روابط 

  

) , و كذلك  SCNو  HCN( نفس قطبية جميع المركبات التي تتكون من ثالث ذرات مختلفة تكون ثالثا : 

) , و كذلك جميع المركبات  4Pو  2Iو  2O( مثل غير قطبية جميع الجزيئات التي تتكون من نفس الذرة 

 )  HClو  HFو  CO( مثل قطبية التي تتكون من ذرتين فقط و الذرتان مختلفتان تكون 

  

) اما  Cl5H2Cو  OH3CH( مثل قطبية و ذرة ثالثة )  Cو  Hالمركبات العضوية ( الي فيها  رابعا :

  )  4H2Cو   16H4C( مثل قطبية فقط فهي غير  Hو  Cعلى  المركبات العضوية الي تحتوي

  

  كمثال ) 2SiO( و لناخذ يكون بثالث خطوات : قطبيتها بالنسبة لبقية المركبات فتحديد  خامسا :

  

 ) O       Si      Oنضع الذرات بترتيبها الصحيح في الرسم ( الذرة االقل عدد تكون في المنتصف )   (   -

  

  ) الثانية نضع الروابط بين الذرات وفقا للمجموعة التي تنتمي اليها الذرات المحيطة ( ارجع للخطوة  -

O           Si            O 

 

, اما اذا قطبي غير الكترونات يكون المركب  8االن ننظر للذرة المركزية في المنتصف , في حال اكملت  -

  قطبي غير  2SiO, فيكون المركب قطبي لم تكمل يكون المركب 

 

  و قس على جميع المركبات 
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13.3 Factors Affecting Solubility 

 

االن سنتعرف كيف يمكننا  like dissolves likeو معرفة القاعدة الشهيرة الذوبانية بعد التعرف على مفهوم 
  : الذوبانية معين , عن طريق معرفة العوامل التي تؤثر في مذيب اي مادة في ذوبانية زيادة 

  

1. Solute‐Solvent Interactions  

) فكما المذيب و المذاب ر في الذوبانية طبيعة المادتين المشتركتين في المحلول !! ( اول و اهم عامل يؤث
 likeذكرنا كلما كان التشابه بينهما اكبر كيميائية ساعد ذلك على الذوبان بشكل اسرع كما تذكر قاعدة 

dissolves like   

  

و كالهما يحمل رابطة قطبي يذوب في الماء بسرعة كبيرة الن كالهما  OH3CHعلى سبيل المثال 
  ايضا هيدروجينية 

  

وجودة في جميع المركبات و لكنها تكون اقوى كلما زادت الكتلة م dispersionو كذلك هناك رابطة تسمى 

في الماء كما يوضح الجدول المركبات ذوبانية من  للمركب , و هذا ايضا يزيد  molar massالمولية 

  

  

) كلما  OHو مجموعة  Hو  Cفقط ( تحتوي على المركبات الكحولية كذلك هناك جزئية هامة موجودة في 

بح اضعف فاضعف , و هذا تص OHلمجموعة القطبية زاد عدد ذرات الكربون في الكحوالت فان الرابط 
ذوبانيتها ) و لكنه في نفس الوقت يزيد من قطبي مذيب هذه المركبات في الماء ( او في اي ذوبانية يقلل من 

  القطبية غير المذيبات في 
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كما فعلنا في الصفحتين السابقتين ال يعني  insolubleفي النهاية من المهم جدا معرفة ان وصف مادة بانها 
  تكون جدا منخفضة كما هو واضح في الجدولين السابقينذوبانيتها ابدا و لكن تذوب ان المادة ال 

2‐ Pressure Effects   

لبة و السائلة النها ال تتغير اصال بتغير الضغط , لكن المواد الصذوبانية بطبيعة الحال فالضغط لن يؤثر في 
  ماذا عن الغازات ؟ 

  

كلما زاد الضغط على اي غاز في الماء على سبيل المثال فان الغاز يكون له حرية اقل في الحركة النه 
ن تكوالذوبانية انه لن يخرج بسهولة منه و بالتالي  بسبب الضغط و هذا يعنيالمذيب يكون محبوس داخل 

التالي قاعدة هنري تلخصها الذوبانية بين الضغط على الغاز و طردية اكثر , نستنتج من ذلك ان هناك عالقة 
 : 

Sg = k x Pg 

Sg : ذوبانية الغاز ( M ) 

K : ثابت هنري ( M/atm ) 

Pg : الضغط الجزئي للغاز على المحلول ( atm ) 

  Tدرجة الحرارة و  solventالمذيب  soluteالمذاب بشكل اساسي على  kو يعتمد ثابت هنري 

  

3‐ Temperature Effects : 

و لكن هناك شواذ عن هذه القاعدة الذوبانية كما وضحنا  في بداية التشابتر فان رفع درجة الحرارة يزيد من 
:  
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  مع زيادة درجة الحرارة ذوبانيتها و هي مادة صلبة تقل  SO2Ce)4(3 مادة تسمى -1

  

زية تقل مع زيادة درجة الحرارة لذلك نرى مثال ان المشروبات الغافذوبانيتها الغازات بجميع انواعها  -2
  طويلة خارج الثالجة  تفقد غازاتها عندما تبقى فترة

  

فتصبح طاقتها الحركية و يرجع السبب في ذلك ان زيادة درجة حرارة اي غاز في محلول يسبب زيادة في 
 الذوبانية حلول اكبر فتقل فرصة هروبها من الم

  

 

Q ) Predict whether each of the following substances is more likely to dissolve in 

the nonpolar solvent carbon tetrachloride (CCl4) or in water (H2O):(a) C7H16,   

(b)Na2SO4,  (c) HCl,   (d) I2. 

 

Solution :  

)a(  مركب عضوي يحتويC  وH  4فقط بالتالي غير قطبي فيذوب فيCCl 

(b)  مركب ايوني فبالتاكيد يذوب في الماء  

(c)  مركب قطبي يتكون من ذرتين مختلفتين فقط فبالتالي يذوب في الماء  

)d(  4جزيء متكون من ذرتين من نفس النوع بالتالي غير قطبي و يذوب فيCCl  
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Q ) Calculate the concentration of CO2 in a soft drink that is bottled with a partial 

pressure of CO2 of 4.0 atm over the liquid at 25 oC .The Henry’s law constant for 

CO2 in water at this temperature is 3.4 x 10‐2 mol/L.atm . 

 

Solution :  

Sg = k x Pg 

= (3.4 x 10‐2 ) x 4 = 0.14 mol/L  

كما نرى  solubilityصور من صور الذوبانية  concentrationقد يتعجب البعض لماذا يعتبر التركيز 
  في السؤال , االجابة عن هذا التساؤل سيكون في السكشن القادم 

  

Q ) A certain soft drink is bottled so that a bottle at 25°C contains CO2 gas at a 

pressure of 5.0 atm over the liquid. Assuming that the partial pressure of CO2 in 

the atmosphere is 4.0 × 10‐4 atm, calculate the equilibrium concentrations of CO2 

in the soda both before and after the bottle is opened. The Henry’s law constant 

for CO2 in aqueous solution is 0.031 M/atm at 25°C. 

 

Solution :  

بكل بساطة السؤال يقول ان علبة تحتوي على مشروب غازي كيف سيكون التركيز قبل و بعد فتح العلبة , 
اكبر و بالتالي تركيز  ة سيكون الضغط علي الغازالمشروب الغازي مغلقه عندما تكون علبة و نحن نعلم ان

  اكبر و العكس صحيح . 

Before :  

Sg = k x Pg  Sg = 0.031 x 5 = 0.16 M 

After : 

Sg = k x Pg  Sg = 0.031 x ( 4.0 × 10‐4 ) = 1.2 × 10‐5 M 
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13.4 Expressing Solution Concentration 
  

؟ اي الذوبانية ينقصها شيء واحد و هو كيف يتم التعبير عن هذه الذوبانية كل التفاصيل التي تحدثنا فيها عن 
و لكن نريد ان نصف تلك مرتفعة او منخفضة من حيث انها الذوبانية نعم تعرفنا على طريقة وصف 

  بلغة الرياضيات الذوبانية 

  

  هناك ستة طرق رئيسية للقيام بذلك و هي : 

1‐  Mass Percent 
من المحلول ككل , بمعنى اذا افترضنا ان لدينا محلول  soluteالعن طريق نسبة كتلة الذوبانية وصف 

NaCl  100كتلته g  30منها g  منNaCl  العندها نقول انMass Percent  و يعبر عن ذلك  %30هي
  بالقانون التالي : 

 

  
2‐ Parts Per Million, ppm 

و هي تعني ان  ,ال تختلف كثيرا عن اول طريقة و لكن هذه تستخدم عندما تكون النسبة منخفضة جدا جدا , 

عند  1سيكون التركيز  NaClمنها جرام واحد فقط  g 1000000كتلته  مثال NaClلدينا محلول  اذا كان

  : سب بالعالقة التالية , و يح  %0.0000001اما باستخدام الطريقة السابقة يكون الجواب  ppmاستخدام 

     

   100اي اننا نضرب بمليون بدل 
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3‐ Parts Per Billion, ppb 

, لذلك (جزيء واحد كل مليار جزيء )نفس الطريقة السابقة و لكن الفرق ان النسبة تكون اصغر بكثيييير 
  نضطر للضرب بمليار بدال من مليون و القانون يكون : 

  

   

  

4‐ Mole Fraction (X) 

  هنا لن نتعامل مع كتل بل مع عدد موالت 

عندها يمكننا القول ان  NaClمول من  0.4يتكون من مول واحد فقط , منها  NaClاذا افترضنا ان محلول 

هو نسبة و تناسب بين عدد او الكسر المولي  mole fractionال, الن  0.4يساوي  NaClلالكسر المولي 
  المحلول ككل و يعبر عنه بالقانون التالي :  موالت المذاب او المذيب و عدد موالت

  

  

الننا نقسم على عدد موالت المحلول الكلية , و لكن دائما  1نالحظ ان الجواب سيكون دائما اصغر من ال

  يساوي الواحد الصحيح الن عند جمعهما نحصل على  solventXو  soluteXمجموع 
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5‐ Molarity (M) : 

number of moles of solute per liter of solution. 

في حجم محدد للمحلول اي نسبة تواجد هذا المذاب في حجم محدد و المذاب باختصار هي مقدار الموالرية 
  و يعبر عنها بالقانون التالي :  mol/Lو تقاس ب

  

  

 

6‐ molality (m) 

number of moles of solute per kg of solvent. 

((( و ليس من المحلول ))) , اي المذيب و لكن هذه المرة في كتلة معينة من المذاب هي مقدار المواللية 
  و يعبر عنها بالقانون التالي : mol/kgو تقاس بالمذيب في كتلة المذاب نسبة تواجد 

  

  

و في نفس الوقت تتغير بتغير الذوبانية معلومة اخيرة قبل الدخول بالمسائل , الطريقة الوحيدة التي تعبر عن 
و السبب ان الحجم يتمدد كلما زادت درجة الحرارة و هذه جزيئة مهمة قد الموالرية درجة الحرارة هي 

  تاتي كسؤال نظري في االمتحان لذا وجب التنبيه 

 

 

Q ) 2.5‐g sample of groundwater was found to contain 5.4  µg of Zn2+ What is the 

concentration of Zn2+ in ppm 
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Solution :  

ppm
mass of component

mass solution 
 x 10

5.4 x 10
2.5

x 10  2.16 ppm 

  

  الن الوحدة كانت مايكرو جرام  10‐6ب 5.4مالحظة : قمنا بضرب 

جرام من الماء  2.5الماء فقط و لكن لنركز جيدا في السؤال هو يقول ان  كتلةهو  2.5قد يقول البعض ان 

 هي الكتلة الكلية للمحلول  2.5من المذاب لذلك فان  µg  5.4كانت تحتوي على 

  

  

  

Q ) What is the molality of a solution made by dissolving 36.5 g of naphthalene 

(C10H8, MM = 128 g/mol) in 425 g of toluene (C7H8)? 

 

Solution :  

n
m

MM
36.5
128

0.285 mol 

m
n solute

kg solvent
0.285
0.425

0.67 m 

 

Q ) A commercial bleach solution contains 3.62 mass % NaOCl in water.  Calculate 

the mole fraction of NaOCl (M = 83.5 g/mol). [[NOTE : THE MM of water is 18 

g/mol ]] 

 

Solution :  
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من المحلول  g 100في هذه االمثلة عادة ما نستخدم الفرض لحل المسالة , فنقول انه اذا افترضنا اننا نمتلك 

بسبب النسبة المعطاة في السؤال , و بالتالي سيكون باقي  NaOClمنها سيكون عبارة عن  g 3.62فان 

  هي ماء  g 96.38ال

n  NaOCl 
m

MM
3.62
83.5

0.043 mol 

n  H2O 
m

MM
96.38

18
5.35 mol 

X  NaOCl 
n NaOCl

n solution
0.043

0.043 5.35
8 x 10  

 

 

 

Q ) The concentration of Pb(NO3)2 [[MM =331.2 g/mol]] solution  is 0.626 M , The 

density of the solution is 1.202 g/mL , what is the concentration in molal  

 

Solution :  

   خذها قاعدة دائما , اي سؤال يصعب عليك في هذه المسائل استخدم الفرض 

  L 1سنفترض ان حجم المحلول 

M   → 0.626    → n 0.626 mol    

n
m

MM
    → 0.626

m
331.2

   → m 207.3 g  

  ذيب نحصل عليها من الكثافة و هكذا يكون حصلنا على كتلة و عدد موالت المذاب , تبقت كتلة الم

d
m solution
V solution

    → 1.202
m

1000
 → m 1202 g 

   هذه تعبر عن كتلة المحلول الكلي و لدينا كتلة المذاب اذا نحصل على كتلة المذيب
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m soln m solute m solv 

1202 207.3 m solv → m solv 994.7 g    

m
n solute

kg solvent
0.626
0.995

0.629 m 

 

Q ) A sulfuric acid solution containing 571.6 g of H2SO4 (MM=98.1 g/mol) per liter 

of solution has a density of 1.329 g/mL.  Calculate :  

(a) the mass percent 

(b) the mole fraction 

(c) the molality 

(d) the molarity 

 

Solution : 

(a)  d
 

 
   → 1.329

 
  → m 1329 g 

m%
mass of component

mass of solution 
 x 100%

571.6
1329

 x 100% 43% 

 

(b) m H2O 1329 571.6 757.4 g 

 n H2SO4 .

.
5.83 mol 

n H2O
m

MM
757,4

18
42.1 mol 

X H2SO4
n H2SO4
n solution

5.83
5.83 42.1

0.1216  



26 
 

 

(c) m
 

 

.

.
7.7 m 

 

(d) M
.

5.83 M 

 

على الرغم انه لم يذكر ان المذيب هو الماء و لكن لتكن قاعدة لك في جميع المسائل , اي مسالة ال يذكر فيها 
  المذيب صراحة يكون المذيب هو الماء , و اذا استصعب عليك اي سؤال الجأ الى الفرض 

  

  

  

  

13.5 Colligative Properties 

  

و كيف ستتغير خواص المحلول عن النقي المذيب او الماء على المذاب ير اضافة هذا الجزء عن تاثيتحدث 
   المذيبخواص 

 

Properties that depend on the number (concentration) of solute particles 

presents in solution, not on the identity or nature of the solute particles. 

او خصائصه , المذاب ال على طبيعة المذاب هي خواص تعتمد على كمية او تركيز اص المجمعة الخو 
  اي تعتمد على الكمية ال على النوعية  extensive propertiesباختصار هي 

  

  و هي تشمل اربع خواص اساسية و هي : 
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Vapor Pressure Lowering 

نحن نعلم ان جميع الجزيئات في هذا العالم تميل دائما اصال ؟؟ بطبيعة الحال الضغط البخاري اوال ما هو 
فان الجزيئات  الماء النقيالى الحركة عند توفر الظروف , لذلك فلو كان هناك وعاء مغلق يحوي كمية من 

ا من الهروب للحالة الغازية , و الجزيئات التي هتكون االعلى في الطاقة مما يمكنالماء الموجودة على سطح 
  الضغط البخاري هربت للحالة الغازية تشكل ضغطا في االعلى كما هو موضح في الصورة و هذا هو 

  

  

اقل فنقول  vapor pressureمعين فان المحلول الجديد سيمتلك مذاب عند اضافة  ههذه الخاصية تقول ان

  لكن لماذا ؟  lowering in vapor pressure حدث انخفاض في الضغط البخاري

  

سترتبط  NaCl, فان جزيئات  NaClو اضفنا له كميات من الماء النقي اذا افترضنا ان لدينا وعاء مغلق من 
الموجودة على السطح و هذا االمر يجعل هذه الجزيئات التي على السطح محتاجة للتخلص الماء بجزيئات 

ايضا فيقل عدد الجزيئات التي تهرب للحالة الغازية  NaClخرى و جزيئات من االرتباط بجزيئات الماء اال
  فيقل الضغط البخاري كما هو موضح في الصورة 

  

  

  و هي كالتالي :  Roualt's lawو يعبر عن ذلك كله بمعادلة تسمى 
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, المذيب او للماء  الضغط البخاريتعبر عن  solvPللمحلول الجديد و الضغط البخاري تعبر عن  solnPحيث 

 الماء او للمذيب لكسر المولي تعبر عن ا solvXو 

 

الضغط البخاري للمحلول الجديد اما لحساب مقدار االنخفاض في الضغط البخاري و هي تمثل معادلة 
  نستخدم هذه العالقة : 

   

  

بالتالي نستنتج من كل ذلك انه كلما زادت كمية المذاب في اي محلول يزداد معها االنخفاض في الضغط 
  البخاري 

  

  

  مالحظة هامة جدا جدا جدا جدا :: 

 iفيجب ان تضيف لجميع القوانين في هذا السكشن رمز ايوني مركب المذاب عند حل المسائل عندما يكون 

اربع  3AlClيحتوي على جسيمين ,  NaCl(( على سبيل المثال المتاينة  عدد الجسيماتو هو رمز يعبر عن 

و سنوضح ذلك اكثر في االمثلة ان  iجسيمات و قس على ذلك )) يعني باالضافة للقانون االصلي تضرب ب
  شاء هللا 

  

Q ) What is the vapor pressure of water at 35 oC over a solution made by mixing of  

30 g urea with 180 g water at 35 oC? (at 35 oC the vapor pressure of pure water is 

42.18 torr, MM urea = 60 g/mol, MM H2O = 18 g/mol)  

 

Solution :  

n urea
m

MM
30
60

0.5 mol 
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n H2O
180
18

10 mol  

X solvent
n solvent
n solution

10
0.5 10

0.952 

Psoln Xsolv . Psolv  0.952 x 42.18 40.16 torr 

 

Q ) Which of the following aqueous solution of will have the highest vapor 

pressure lowering? 

A) 0.08 m Al(NO3)3               B) 0.1 m NaCl                   C) 0.04 m Na3PO4                      

D) 0.08 m Na2SO4                 E) 0.1 m sucrose 

 

Solution :  

  القانون العام لالنخفاض في الضغط البخاري هو : 

∆P i .  Xsolute . Psolv 

اي ان االنخفاض في الضغط البخاري يزداد بزيادة عدد موالت المذاب و عدد الجسميات عندما يكون 
  المركب ايوني 

(  iاالعلى في االثنين نختار المركب صاحب اعلى حاصل ضرب د و من بين الخيارات الموجودة حتى نج

  ( التركيز ) :  mعدد الجسيمات ) في 

Al(NO3)3 = i . m = 0.08 x 4 = 0.32      (  √  ) 

NaCl =  i . m = 0.1 x 2 = 0.2 

Na3PO4 = i . m = 0.04 x 4 = 0.16 

Na2SO4 = i . m = 0.08 x 3 = 0.24  

Sucrose = i . m = 0.1  ليس مركب ايوني ) (  
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Q ) The vapor pressure of pure water at is 1070 torr.A solution of ethylene glycol 

and water has a vapor pressure of 1.00 atm at .Assuming that Raoult’s law is 

obeyed, what is the mole fraction of ethylene glycol in the solution? ( 1 atm = 760 

torr )  

 

Solution :  

𝑃𝑠𝑜𝑙𝑛 𝑋𝑠𝑜𝑙𝑣 . 𝑃𝑠𝑜𝑙𝑣    → 760 𝑋𝑠𝑜𝑙𝑣 . 1070    → 𝑋𝑠𝑜𝑙𝑣 0.71 

𝑋𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑋𝑠𝑜𝑙𝑣 1   → 𝑋𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 0.71 1  → 𝑋𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 0.29 

 

Boiling‐point elevation 

هي درجة الغليان مع الضغط الجوي , بمعنى ان الضغط البخاري تعادل حرارة هي باختصار درجة الغليان 
  مساو للضغط الجوي الضغط البخاري حتى يصبح النقي  المذيباو  للماءالحرارة التي نضيفها 

  

مع الضغط الجوي , و لكن ماذا اذا الضغط البخاري حتى يتساوى  ℃ 100يحتاج الى درجة الماء النقي 
  ؟  NaClكمذاب اضفنا 

  

, و بالتالي هذا يعني انه عند درجة حرارة الضغط البخاري كما ذكرنا سابقا فان هذا االمر يقلل من 
ما يزال اقل من الضغط الجوي , لذلك المحلول يحتاج الى درجة حرارة الضغط البخاري سيكون  ℃ 100

ل اعلى من درجة للمحلودرجة الغليان مع الضغط الجوي و هذا يعني ان الضغط البخاري اعلى ليتساوى 
  و هذا االمر نوضحه بالعالقة التالية : المذيب النقي او للماء الغليان 
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ثابت  bK, ايوني عدد الجسيمات عندما يكون المذاب مركب  iهي االرتفاع في درجة الغليان و  Tb∆حيث 

  هي المواللية  mال غير و المذيب العالقة و هو يعتمد فقط على 

  

   solventT – solution= T bTΔكما ان 

  

  درجة الغليان المضافة يزداد معها االرتفاع في المذاب نستنتج من كل ذلك انه كلما زادت كمية 

  

 

Freezing‐point depression 

في الحالة الصلبة المذيب النقي او الماء جميع جزيئات عندها تعني درجة الحرارة التي تصبح درجة التجمد 
  للماء النقي  ℃0, و هي درجة 

  

يؤدي الى ارتباط جزيئاته بجزيئات المذاب ؟ , اضافة هذا للماء النقي NaClكمذاب ماذا يحدث اذا اضفنا 

و هذا عند التحول للحالة الصلبة و يصعب من عملية تجمعها معا الماء و هذا يعمل كعائق لجزيئات الماء 
ند وضع عصير في الفريزر يتجمد بعد وقت , لذلك نالحظ عيعني انه يحتاج لدرجة حرارة اقل للتجمد 

  الماء  اطول بكثير من 

  

  و يعبر عن ذلك بالعالقة التالية : 

  

  

ثابت  fK, ايوني عندما يكون مركب المذاب عدد الجسيمات  i, درجة التجمد هي االنخفاض في  Tf∆حيث 

  المواللية هي  mال غير , المذيب العالقة و يعتمد فقط على 

  

   solutionT – solvent= T fTΔكما ان 
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 اكثر درجة التجمد اكثر انخفضت مذاب نستنتج من كل ذلك انه كلما اضفنا 

 

Q ) Calculate the freezing point of a solution containing 478 g of ethylene glycol ( 

MM = 62 g/mol ) in 3202 g of water ( Kf = 1.86 C/m )  

 

Solution :  

m
n

kg solvent 
m

kg solvent x MM
478

3.202 x 62
2.41 m 

∆Tf Kf . m 1.86 x 2.41 4.48 ℃ 

∆Tf Tsolv Tsoln  → 4.48 0 Tsoln   → Tsoln  4.48 ℃ 

 

Q  Which of the following aqueous solutions has the highest boiling point? 
( Kb for water is 0.52 °C/m. ) 0.2 m KCl, 0.2 m Na2SO4, 0.3 m Ca(NO3)2 

 

Solution :  

  ∆m b= i . K bT . قانون درجة الغليان هو :

مركب  يكونو بالتالي تزداد درجة الغليان بزيادة عدد موالت المذاب و كذلك بزيادة عدد جسيماته عندما 
  ايوني 

   mفي  iو بالتالي من بين الخيارات في السؤال االعلى في درجة الغليان هو صاحب اكبر ناتج ضرب 

Ca(NO3)2 = i . m = 3 x 0.3 = 0.9   (  √  ) 

Na2SO4 = i . m = 3 x 0.2 = 0.6 

KCl = i . m = 2 x 0.2 = 0.4 
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Q ) List the following aqueous solutions in order of their expected freezing point: 

0.050 m CaCl2, 0.15 m NaCl,0.10 m HCl,0.050 m CH3COOH,0.10 m C12H22O11. 

 

Solution :  

و بالتالي تزداد درجة التجمد بزيادة عدد موالت المذاب و عدد  m f= i . K fTΔ .قانون درجة التجمد هو : 

  الجسيمات عندما يكون مركب ايوني لذلك نتبع نفس الخطوات في السؤال السابق 

  

CaCl2 = i . m = 3 x 0.05 = 0.15 

NaCl = i . m = 2 x 0.15 = 0.3 

HCl = i . m = 2 x 0.1 = 0.2 

CH3COOH = i . m = 0.05 ( ليس مركب ايوني ) 

C12H22O11 = i . m = 0.1  ( ليس مركب ايوني ) 

 COOH3CH>  11O22H12C>  2CaCl>  HCl>  NaClفيكون الترتيب النهائي : 

 

Q )  A solution of 0.64 g of adrenaline in 36.0 g of CCl4 raises the boiling 
point by 0.49 oC. What is the molar mass of adrenaline if the Kb CCl4 = 5.02 
oC/m?    

 

Solution :  

∆Tb Kb . m   → 0.49 5.02 x m   → m 0.098 m 

m
n

kg solvent
    → 0.098

n
36 x 10

     → n 3.528 x 10  

n
m

MM
   →  3.528 x 10

0.64
MM

     → MM 181.41 g mol⁄  
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Osmotic pressure (π) : 

  النقية اصال ؟ للمذيبات ؟ و لماذا يعتبر من الخواص المميزة بالضغط االسموزي ماذا نعني 

  

الماء و ليكن بسائل نقي كما في الصورة , مملوء في جانب  Uاذا افترضنا اننا نمتلك وعاء على شكل حرف 

سينتقل الماء , يفصل بين الجانبين بحاجز شبه نفاذ , نحن نعلم جيدا ان  NaClو في الجانب االخر بمحلول 

الى التركيز  soluteبال( او التركيز المنخفض  بالماءمن الجانب ذي التركيز العالي الى التركيز المنخفض 
  و النتيجة النهائية ستكون كما في الصورة الماء من  الكميةحتى يصبح الجانبين يحمالن نفس  العالي بها ) 

  

  

  

ن لم يتساوى اصال هو موضح في الصورة مستوى الجانبي المشكلة الحقيقة ليست هنا , المشكلة تكمن انه كما
االسموزية مذاب و هذه الجزيئات ال تتحكم  NaCl!! و هذا امر طبيعي الن احد الجانبين يحمل جزيئات من 

  قالها بانت

  

يجعل هذا الجانب بحاجة الى الماء اضافية في احد الجانبين غير جزيئات مذابة وجود جزيئات  و بالتالي
حالة  حتى يصل الى نفس المستوى و تحدثي بالماء النقمقدار ضغط اكبر من الجانب االخر المملوء 

  باختصار الضغط االسموزي االستقرار النهائية , لذلك نطبق ضغط على هذا الجانب و هذا هو 

  

 الضغط االسموزي يزداد معه المذاب نستنتج من كل ما قيل انه كلما زادت كمية 
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دعونا نرى امثلة عليهما في البيولوجيا لتكتمل  الضغط االسموزيو االسموزية معنى بعد التعرف على 
  الصورة وضوحا (( علما انه الجزء هذا مش كثير مهم و لكن ممكن يجي عليه عادي )) :

  

, عندما تكون هذه الخاليا في وسط يحمل محلول تركيزه = الدم الحمراء  كرياتو سيكون هنا الحديث عن 
فانها تكون في افضل حاالتها و تكون مستقرة تماما الن تساوي التركيز كريات الدم الحمراء التركيز داخل 

هي االفضل و تعرف للمحلولين متساو و هذه الحالة الضغط االسموزي بين المحلولين يعني ان 
   isotonic solutionبال

  

  

و كريات الدم في وسط يحمل محلول تركيزه اعلى بكثير من التركيز داخل كريات الدم الحمراء اما وجود 
الضغط بطبيعة الحال ستنتقل جزيئات الماء من التركيز العالي للمنخفض و يحصل تضخم لها , و يكون 

  hypotonic solutionالمحيط و هذه الحالة تسمى الضغط االسموزي اقل من للخلية الحمراء االسموزي 
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في وسط يحوي محلول تركيزه اقل بكثير من التركيز داخل هذه كريات الدم الحمراء و اخيرا عندما توجد 
( من التركيز العالي للمنخفض ) فتنكمش , كريات الدم الحمراء خارج باالسموزية الماء سينتقل , الكريات 
اعلى من البيئة المحيطة , و هذه الحالة تسمى  كريات الدم الحمراءداخل الضغط االسموزي و يكون 

hypertonic solution  

  

  

ضغط  اذا امعنا النظر في كل ما كتب نالحظ انه عند زيادة التركيز الي محلول فان هذا يجعله يمتلك
  بينهم يمكن ايجاد عالقتها الرياضية بالطريقة التالية : طردية و بالتالي هناك عالقة  اكثر !! اسموزي

  

PVالمثالي                 معادلة الغاز  nRT  

 Pبالطرفين                    Vنقسم على 

 Mنالحظ ان                                   

Pنعوض ذلك في المعادلة فنحصل على  MRT 
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و بالتالي تصبح المعادلة  πيرمز له بالرمز الضغط االسموزي و لكن هنا سنقوم بحركة اخيرة و هي ان 
  النهائية : 

π MRT 

  

  

فيكون الشكل النهائي و االخير  iنضيف عدد الجسيمات ايوني مركب  soluteالو كذلك عندما يكون 
  للمعادلة هو : 

π iMRT 

π : Osmotic pressure ( atm ) 

M : Molarity ( M ) 

R : Real gas constant ( 0.0821 L.atm/mol.K ) 

T : Temperature ( K ) 

 

 و هذه مسائل عن الموضوع : 

 

Q ) The average osmotic pressure of blood is 7.7 atm at 25 oC . What molarity of 

glucose (C6H12O6) will be isotonic with blood? 

 

Solution :  

π iMRT 

7.7 M x 0.0821 x 25 273     → M 0.315 M  

 



38 
 

Q ) What is the osmotic pressure at 20 oC of a 0.0020 M sucrose (C12H22O11) 

solution? 

 

Solution :  

π iMRT 0.002 x 0.0821 x 20 273 0.048 atm  

 

Q ) A sample of 2.05 g of polystyrene of uniform polymer chain length was 

dissolved in enough toluene to form 0.100 L of solution. The osmotic pressure of 

this solution was found to be 1.21 kPa at 25 oC .Calculate the molar mass of the 

polystyrene. ( 1 atm = 101.3 kPa )  

 

Solution :  

1 atm  101.3 kPa 

?? atm  1.21 kPa 

π = 0.012 atm  

π iMRT     → 0.012 M x 0.0821 x 25 273   → M 4.9 x 10  M  

M
n
V

    →  4.9 x 10
n

0.1
   → n  4.9 x 10  mol  

n
m

MM
   → 4.9 x 10

2.05
MM

    → MM 4.2 x 10 g mol⁄  

 

Q ) Which of the following aqueous solution of will have the highest osmotic 

pressure?       A) 1.0 m Ca(NO3)2          B) 3.0 m KCl                  C) 2.5 m MgS                      

D) 4.0 m C6H12O6     E) H2O 
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Solution :  

اي ان الضغط االسموزي للمحلول يزداد بزيادة عدد موالت  π = iMRTقانون الضغط االسموزي هو 

  ون المذاب مركب ايوني عندما يك iالمذاب و عدد الجسيمات 

   mفي  iو بالتالي االعلى في الضغط االيموزي هو صاحب اكبر حاصل ضرب 

 

 

Ca(NO3)2 = i . m = 3 x 1 = 3 

KCl = i . m = 2 x 3 = 6      ( √  ) 

MgS = i . m = 2 x 2.5 = 5  

C6H12O6 = i . m = 4  ( ليس مركب ايوني ) 

H2O =  الماء دائما اقل في الضغط االسموزي من اي محلول مائي 

 

المتعمقة  االمثلةجميع المسائل التي كتبت في هذا التشابتر هي افكار رئيسية ما زال هناك بعض االسئلة و 
  تجدونها في المكمل و في اسئلة الدكتور زياد طه 

  

  و هيك بكون خلصنا التشابتر 
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Chapter 14  

 
14.1 Factors Affecting Reaction Rates  

14.2 Reaction Rates  

14.3 Concentration & Rate (Rate Law)  

14.4 Concentration & Time  

14.5 Temperature & Rate  

14.6 Reaction Mechanism 
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اوال و قبل الدخول في محتويات هذا التشابتر , مقدمة 
 تعريفية عنه : 

 

في الكيميا هو احد فروع  chemical kineticsفرع ال
علم الكيمياء الفيزيائية و يختص بدراسة سرعة حدوث 
التفاعل , اي انه بعد دراستنا المكانية حدوث التفاعل 

عل من عدمها ناتي االن لمعرفة مدى سرعة هذا التفا
عند حدوثه , و هو يشرح بالتفصيل العوامل التي تغير 

  و تؤثر في سرعة التفاعل الكيميائي 
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14.1 Factors Affecting Reaction Rates 
  

في بداية هذا التشابتر نذكر العوامل التي تؤثر على سرعة اي تفاعل ثم خالل هذا التشابتر نفصل بتلك 
  العوامل : 

  

1.  Physical State of Reactants 

2.  Reactant Concentrations 

3.  Reaction Temperature 

4.  Presence of a Catalyst 

 

  و االن نبدا مع اول عامل : 

1.  Physical State of Reactants 

الحالة الفيزيائية تتحكم بسرعة التفاعل الكيميائي و ذلك بسبب ما يعرف بمساحة السطح للمادة , بمعنى اذا 
سين كعب سكر , اذا وضعنا كالهما في كأافترضنا ان لدينا نوعان من السكر االول سكر مطحون و االخر م

  مختلفين من الشاي , نالحظ ان السكر المطحون يذوب بشكل اسرع و جميعنا يعلم ذلك 

  

س فيكون متعرض لجزيئات اكثر من الماء ح الكأالسبب في ذلك ان السكر المطحون يتمدد على سط
موجود في الشاي فيذوب بشكل اسرع اما المكعب فال يتعرض اال لعدد قليل , و هكذا بزيادة مساحة السطح ال

  تزداد سرعة التفاعل 

  

2.  Reactant Concentrations 

في اي تفاعل كيميائي عند زيادة تركيز اي مادة من المواد المتفاعلة تزداد سرعة التفاعل , لكن ما هو 
  صل لهذا االمر في السكشن القادم السبب ؟ الشرح المف
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14.2 Reaction Rates 

  
مفهوم السرعة مررنا عليه كثيرا , اخذناه في المدرسة , الجامعة , في الفيزياء و حتى في الرياضيات , و 
من المالحظ ان كل مادة كانت تقدم مفهوم السرعة من منظورها , مثال الفيزياء تدرس حركة الجسم لذلك 

  م كان المسافة المقطوعة على وحدة الزمن فان المفهو

  

اما في الكيمياء فنحن ندرس موالت , تراكيز , كميات , لذلك فان سرعة اي تفاعل تقاس بالمقدار الذي انجز 
من التفاعل , كم مقدار المتفاعالت التي تحولت لنواتج و بالتالي يقاس بالتغير في تركيز المادة على وحدة 

  الزمن 

  

Rate: change in concentration (Δ conc.) with change in time (Δt). 

R   , قانونها هوالسرعة : التغير في التركيز بالنسبة للزمن 
∆

∆
  

  

او بسرعة  disappearing of reactantsو السرعة الي تفاعل قد يعبر عنها بسرعة اختفاء المتفاعالت 
  كيف ؟  appearing of productsظهور النواتج 

  اذا افترضنا هذا التفاعل : 

A    →    B 

 

  يمكن التعبير عن سرعة هذا التفاعل بطريقتين : 

و يضاف للقانون اشارة سالبة الن تركيز المتفاعالت يتناقص اثناء التفاعل سرعة اختفاء المتفاعالت  -1
  فيكون : 

∆ A A f A i 

A f A i 

Rو نحن نعلم انه ال يوجد سرعة سالبة فنضيف االشارة السالبة ليصبح القانون 
∆

∆
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سرعة ظهور النواتج و هنا نكتب القانون كما هو الن تركيز اانواتج يزداد مع الزمن فال حاجة لنا  -2
 باالشارة السالبة فيكون القانون : 

𝑅
∆ 𝐵

∆𝑡
 

  M/sفتكون الوحدة هي  sعلى وحدة الزمن  Mاما عن وحدة السرعة فهي وحدة التركيز 

  مع الزمن  Bو الناتج  Aو هذا الشكل يمثل تغير تركيز المتفاعل 

  

  

  و لكي نفهم و نثبت مفهوم سرعة التفاعل اكثر سنأخذ مثال حي , هذه المعادلة الكيميائية : 

2( g )+ CO)  ( aq
++ 2H ( aq )

- 2Br     →     ( aq )+ HCOOH2( aq ) Br 

 

  مع الزمن تظهر هذه النتائج :  2Brعند دراسة هذا التفاعل و دراسة تغير تركز البروم 
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  لمتفاعالت و القانون هو :اي انها سرعة اختفاء ا 2Brو بالتالي يمكن تطبيق قانون سرعة التفاعل بداللة 

R
∆ Br2

∆t
 

اي بدأ من تركيز  250الى  50و للتعويض في القانون من الجدول نختار اي زمنين و لنفترض من الثانية 
  فيكون التعويض كالتالي :  0.005و انتهى بتركيز  0.0101

R
0.005 0.0101

250 50
2.04 x 10 M s⁄  

  

االمر الذي قمنا به ببساطة هو ايجاد سرعة التفاعل بعد مرور فترة زمنية محدةة و لقد كانت هذه الفترة 
ثانية و لكن االمر ال يبدو عمليا الن التفاعل خالل فترة زمنية معينة يمر بفترات تكون سرعته فيها  200

على هذا التفاعل من المهتمين  عالية و فترات تنخفض فيها السرعة بشكل كبير بالتالي اي خطوة عملية
  بدراسة سرعته لن تفيد شيئا بل ستضر التفاعل حتى 

  

, هذه السرعة تسمى ة نفسها حتى نبني النتائج عليهالذلك نحن بحاجة الى ان نجد سرعة التفاعل في اللحظ
و  50الثانية ففي المثال في االعلى بدال ان نحسب السرعة بين  instantaneous rateالسرعة اللحظية 

, الية حساب السرعة اللحظية غير  200نقوم بحساب السرعة في ثانية محددة فقط و لتكن الثانية  250
  مطلوبة و لكنها موضحة في الشكل ادناه :
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نفسه , و لكن االن لنرجع الى  reaction rateحتى االن كل ما وضحناه هي مفاهيم عامة تخص ال 
  بعض االمور الهامة : الجدول االول حيث هناك 

  

وجد  100, السرعة اللحظية عند الثانية  200و  100اذا افترضنا اننا حسبنا السرعة اللحظية عند الثانية 
و النسبة بين السرعتين  M/s 5-x 10 2.09وجد انها  200اما عند الثانية  M/s 5-x 10 2.96انها 

تساوي 
.   

.   
اذا اخذنا  200و  100عند الثانية  2Br, الغريب في االمر ان تركيز البروم  1.42

النسبة بينهما ستكون ايضا 
.

.
1.42   

  

السرعة اللحظية تساوي  300قد يقول قائل ربما االمر حدث بالصدفة , ارد عليه و اقول انه عند الثانية 
M/s 5-x 10 1.48  نفس نسق  300و الثانية  200, و اذا اخذنا النسبة بين السرعة اللحظية عند الثانية )

  ايضا !! و كذلك االمر مع التراكيز  1.42الحالة السابقة ) سيكون الناتج 

  

في الواقع االمر ليس عبثيا هكذا , اذا الحظنا مرة اخرى في الجدول انه مع مرور الوقت و بتناقص تركيز 
 reaction rate, و منه نستنتج ان سرعة التفاعل ن سرعة اختفاؤه تتناقص و بنفس النسق ايضا البروم فا

  تتناسب طرديا مع تركيز المادة المتفاعلة او الناتجة 

rate α [Br2] 

  

ضعف  االسرعة اللحظية اكتشف انه 100, فانه عند الثانية  Br-و من ناحية اخرى اذا عدنا للمعادلة حيث 
   عند نفس الثانية , و هذا يقودنا الى قانون جديد لسرعة التفاعل  2Brالسرعة اللحظية الختفاء 

  

  

  

  



9 
 

Reaction Rates & Stoichiometry :  

ختمنا الصفحة الماضية بان سرعة احدى النواتج ضعف سرعة احدى المتفاعالت , و لكن ما هي العالقة 
  التي نستنتجها من ذلك ؟

  

  نعود للمعادلة مرة اخرى : 

2( g )+ CO)  ( aq
++ 2H ( aq )

- 2Br     →     ( aq )+ HCOOH2( aq ) Br 

  

= سرعة  Br-مول واحد و بالتالي هنا نستنتج ان سرعة ظهور  2Brمولين اما امام  Br-نالحظ ان امام 
  , و هذا االمر يترجم بالقانون التالي و يطبق على اي تفاعل كان :  Br-مضروب بمعامل  2Brاختفاء 

  

  

 

  

  

  

  

  و بالتالي عندما نطبق هذا القانون على التفاعل اعاله نحصل على النتيجة التالية : 

∆ Br2
∆t

∆ HCOOH
∆t

1
2

 .
∆ Br

∆t
1
2

 .
∆ H

∆t
∆ CO2

∆t
 

  

  مثال اخر حتى تثبت الفكرة بشكل كامل : 

2N2O5 (g) → 4NO2 (g) + O2 (g) 

  

  اذا نتذكر القانون العام و نعوض مباشرة : 

1
2

 .
∆ N2O5

∆t
1
4

 .
∆ NO2

∆t
∆ O2

∆t
 

  

 لدينا هذا التفاعل االفتراضي 

aA + bB  → cC + dD 

 فان سرعة التفاعل تحسب بالقانون التالي : 

1
a

 .
∆ A

∆t
1
b

 .
∆ B

∆t
1
c

 .
∆ C

∆t
1
d

 .
∆ D

∆t
 

  ةهي المعامالت اما كل مادة في المعادلة الكيميائي a b c dعلما ان 
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Q )  How is the rate at which ozone disappears related to the rate at which 
oxygen appears in the reaction       2O3  3O2   ? 

 

Solution :  

1
a

 .
∆ A

∆t
1
b

 .
∆ B

∆t
1
c

 .
∆ C

∆t
1
d

 .
∆ D

∆t
 

1
2

 .
∆ O3

∆t
1
3

 .
∆ O2

∆t
 

∆ O3
∆t

2
3

 .
∆ O2

∆t
  

مالحظة : ما زالت االشارة السالبة موجودة النها سرعة اختفاء المادة المتفاعلة االوزون فيجب ان تبقى 
  االشارة السالبة حتى في اسئلة الرموز 

  

Q ) ) If the rate at which O2 appears, 
∆

∆
  , is 6 x 10-5 M/s at a particular 

instant, at what rate is O3 disappearing at this same time, 
∆

∆
 ? 

 

Solution :  

  نكمل على السؤال السابق بعد ان وجدنا العالقة فنطبق مباشرة عليها : 

∆ O3
∆t

2
3

 .
∆ O2

∆t
2
3

 x 6 x 10 4 x 10 M s⁄   

  

Q ) If the rate of decomposition of N2O5 in the reaction : 

2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g) 

at a particular instant is 4.2 x 10-7 M/s ,what is the rate of appearance of  

(a) NO2 and (b) O2 at that instant? 

 

Solution :  
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1
2

 .
∆ N2O5

∆t
1
4

 .
∆ NO2

∆t
∆ O2

∆t
 

∆ NO2
∆t

2 .
∆ N2O5

∆t
2 x 4.2 x 10 8.4 x 10 M s⁄   

∆ O2
∆t

 
1
2

 .
∆ N2O5

∆t
1
2

 x 4.2 x 10 2.1 x 10  M s⁄    

 

Q ) How is the appearance of NOBr related to the rate of disappearance 
Br2 and NO ?  

2NO (g) + Br2 (g)  →  2NOBr (g) 

 

Solution :  

1
2

 .
∆ NO

∆t
∆ Br2

∆t
1
2

 .
∆ NOBr

∆t
 

  

حتى يبقى  2االن نضرب المعادلة ب
∆

∆
  لوحده لنحصل على االجابة النهائية :  

∆ NOBr
∆t

 
∆ NO

∆t
2 .

∆ Br2
∆t
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14.3 Concentration and Rate Law 

  
في الكيمياء , و هو التغير في التركيز على  Rate lawحتى هذه اللحظة تعرفنا على قانون واحد للسرعة 

Rالتغير في الزمن 
∆

∆
  لكن هل يوجد قانون ثاني للسرعة ؟  

  

االجابة نعم , يوجد قانون اخر يعتمد على تراكيز المواد المتفاعلة فقط و ال يعتمد على الزمن , لتوضيح هذا 
  القانون دعونا نكتب هذه المعادلة االفتراضية : 

aA  +  bB  →  cC  +  dD 

  

  و كما ذكرنا سابقا فان السرعة تتناسب طرديا مع تراكيز المواد المتفاعلة لذلك : 

rate α [A]x                                                      rate α [B]y 

  

  و عندما نستبدل عالمة التناسب ب= نضع ثابت العالقة فيصبح القانون النهائي على هذه الصورة : 

rate = k [A]x [B]y 

  و هذا هو القانون الثاني للسرعة 

  

هذه االسس التي رفعناها لتراكيز المواد , ما هما ؟ و من اين جاؤوا اصال ؟  yو  xقد تتعجبون من 
  و هي تعبر عن شيء معين سنوضحه خالل شرحنا لها reaction orderالمتفاعلة تسمى بدرجة التفاعل 

  

  :  Reaction orderاوال : معلومات تعريفية لل

  

- x هي الReaction order  بالنسبة للمادةA  في التفاعل االفتراضي  

- y هي الReaction order  بالنسبة للمادةB  في التفاعل االفتراضي  

- x+y هي مجموع االوردر ل A وB معا و هي تعبر عن الOverall order of reaction  هذه )
  االلفاظ مهمة النها قد تاتي كاسئلة نظرية ) 
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يمكن ايجادها اال  د المتفاعلة في المعادلة الكيميائية , و الليس لها عالقة بالمعامالت الموجودة امام الموا -
   experimentallyبالتجربة 

) و لكن من الممكن ان تكون ارقام سالبة و مع ذلك فانه  0,1,2,3غالبا ما تكون ارقام صحيحة موجبة (  -
   في المسائل ال يمكن ان تكون اال موجبة لذلك اتطمنو 

  

, هذا الثابت هو الحلقة الواصلة لحساب السرعة في القانون اعاله , يعتمد  kالقة لنتحدث االن عن ثابت الع
للتفاعل , و الجدول  overall orderعلى طبيعة التفاعل نفسه , اما وحدته فهي غير ثابتة و تعتمد على ال

  هذا يوضح المقصود : 

  

  

  

) نطبق  overall order = 1 االولى (من اين جائت هذه الوحدات ؟ اذا افترضنا ان التفاعل من الدرجة 
  المعادلة في الصورة فيكون : على

rate k A → k
rate

A

M
s
M

1
s

s  

عندما  kفي طرف لوحدها ثم عوضنا بوحدات السرعة و التركيز لنجد وحدة  kكل ما قمنا به هو اننا جعلنا 
  first orderيكون التفاعل 

  

  ) فهكذا يكون التعويض : second order  )x=2اما لل

rate k A → k
rate
A

M
s

M
1

M. s
M s  

ا تتبع نفس الخطوات , عندم x=0اما عندما تكون ,  third orderو يمكن ان تجرب نفس الخطوات مع ال
   M/sتكون هي نفسها وحدة السرعة  kتالحظ ان وحدة 
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  ح الطريقة لناخذ هذه المعادلة كمثال : , لتوضي yو  xاالن لننتقل للجزء االهم , و هو كيف يمكن ايجاد 

 2 ( g )2FClO       →   2 ( g )+ 2ClO2 ( g ) F 

  

و هذا الجدول يوضح التراكيز للمواد المتفاعلة و ما يقابلها من سرعة ابتدائية للتفاعل عند هذه التراكيز 
  المختلفة : 

 

  

  ما سنقوم به هو كالتالي : 

  ثم نطبق هذا القانون :  3و  1و هما  2ClO) نجد الصفين اللذين يثبت فيهما تركيز  2F( اوردر  xلتحديد  -

F2 i
F2 f

x .
Ri
Rf

 

i  و  1تعبر عن اول صف و هوf  اي نقسم تركيز المادة في اول صف على تركيزها  3ثاني صف و هو
  بهذه الطريقة  xفي اخر صف و نفس الشيء للسرعة ثم نجد قيمة 

  

  ثم نطبق هذا القانون : 2و  1و هما  2F) نجد الصفين اللذين يثبت فيهما تركيز  2ClO( اوردر  yلتحديد  -

ClO2 i
ClO2 f

y .
Ri
Rf

 

i و  تعبر عن اول صفf عن اخر صف , فنقوم بنفس ما قمنا به في االعلى مع  x و بهذه الطريقة نجد ,
   yقيمة 

  

  و تكون هذه هي النتيجة عندما نطبق على القانون : 

0.1
0.2

x .
1.2 x 10
2.4 x 10

   → x 1 

0.01
0.04

y .
1.2 x 10
4.8 x 10

   → y 1  
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, اذا الحظنا في جدول تغير التراكيز و  yو  x, بقي ان نعلم عن ماذا تعبر  yو  xهكذا يكون وجدنا 
, مقدار التغير  السرعة اعاله فانه عند ثبات مادة و تغير تركيز مادة اخرى تغيرت السرعة بمقدار محدد

تحكم فيه امران االول هو كم مقدار تغير تركيز المادة نفسها و االخر هو االوردر الذي يرتبط بالمادة و 
  , و ستتضح الفكرة اكثر مع المسائل  الذي وجدناه 

  

يكون  مالحظة : اذا ثبت تركيز احد المواد المتفاعلة و تغير تركيز المادة االخرى و لكن السرعة لم تتغير -
   0االوردر = 

  

Q ) What are the overall reaction orders and the unit of rate constant  for 
the reaction below : 

H2(g) + I2(g) → 2HI(g)     Rate = k[H2][I2] 

 

Solution :  

Overall order : x + y = 1 + 1 = 2 

Unit of the rate constant : 𝑅𝑎𝑡𝑒 k H2 I2  

k
Rate

H2 I2

M
s

M
1

M. s
M s  

 

Q ) Consider a reaction    A + B  C    for which Rate = k [A][B]2 . Each of 
the following boxes represents a reaction mixture in which A is shown as 
red spheres and B as purple ones. Rank these mixtures in order of 
increasing rate of reaction. 
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  هذا السؤال يشرح فكرة االوردرز و الى ماذا تشير بالضبط 
  كما هو مشار في السؤال  Bو  Aتراكيز  سنعتبر عدد الكرات هي

  

  كرات بنفسجية فنعوض في قانون السرعة :  5كرات حمراء و  5الصندوق االول يحتوي على 

Rate = k [A][B]2 = k . (5 x (5)2) = 125k 

  كرات حمراء و ثالث كرات بنفسجية فنعوض :  7اما الثاني يحتوي على 

Rate = k [A][B]2 = k . (7 x (3)2) = 63k 

  كرات بنفسجية فنعوض :  7كرات حمراء و  3اما الثالث يحتوي على 

Rate = k [A][B]2 = k . (3 x (7)2) = 147k 

  

فقد كان  Bالخاص ب حصرا و ذلك بسبب االوردر  Bنالحظ ان سرعة التفاعل زادت مع زيادة تركيز 
ادة معينة كلما كان االوردر و هكذا نستنتج ان السرعة تتضاعف اكثر عند زيادة تركيز م Aاكبر من اوردر 

  ) فان السرعة لن تتغير حتى لو زدنا تركيز المادة  0اكبر و اذا كان االوردر غير موجود ابدا ( اي يساوي 

  

Q ) The initial rate of a reaction    A + B  C     was measured for several 
different starting concentrations of A and B,and the results are as follows: 

 

Using these data,determine (a) the rate law for the reaction,(b) the rate 
constant,(c) the rate of the reaction when [A] = 0.05 M and [B] = 0.1 M . 

 

Solution :  

(a)  اليجاد قانون السرعة يجب ان نجدx  وy اوال بالطريقة التي تعلمناها  

  :  xفنستخدم القانون المعروف و نجد  Bيثبت تركيز  3و  1في الصفين 
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A i
A f

x .
Ri
Rf

   →
0.1
0.2

x .
4 x 10

16 x 10
   → x 2 

  

  y = 0و لكن السرعة لم تتغير , فنستنتج مباشرة ان  Bو يتغير تركيز  Aيثبت تركيز  2و  1في الصفين 

  

  بالتالي قانون السرعة هو : 

Rate = k [A]2 [B]0 = k [A]2 

  

(b)  اليجادk  مثال : 1نستخدم معطيات اي صف من الصفوف الثالثة و نطبق على قانون السرعة ,نستخدم  

Rate k A    → k
Rate
A

4 x 10
0.1

4 x 10  M 𝑠  

  

(c)  قيمةk  : دائما ثابتة و كذلك االوردرز فقط نطبق على قانون السرعة مباشرة بالمعطيات المطلوبة  

Rate k A 4 x 10  x 0.05 1 x 10  M s⁄  

  

Q ) The following data were measured for the reaction of nitric oxide with 
hydrogen:                   2NO(g) + 2H2(g) → N2(g) + 2H2O(g) 

  

(a) Determine the rate law for this reaction. (b) Calculate the rate constant. 
(c) Calculate the rate when [NO] = 0.05 M and [H2] = 0.15 M 

 

Solution :  

(a)  اليجاد قانون السرعة يجب ان نجدx  وy اوال  

  : xفنطبق على القانون المعروف و نجد  2Hيثبت تركيز  3و  1في الصفين 
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NO i
NO f

x .
Ri
Rf

   →
0.1
0.2

x .
1.23 x 10
4.92 x 10

   → x 2   

  :  yفنطبق على القانون المعروف و نجد  NOيثبت تركيز  2و  1في الصفين 

H2 i
H2 f

y .
Ri
Rf

     →
0.1
0.2

y .
1.23 x 10
2.46 x 10

     → y 1   

  

  بالتالي قانون السرعة هو : 

Rate = k [NO]2 [H2] 

  

(b)  مثال :  1نستخدم معطيات اي صف من الثالث صفوف و نطبق على قانون السرعة , نستخدم الصف  

Rate k NO  H2    → k
Rate

NO  H2
1.23 x 10
0.1 x 0.1

1.23 M s   

  

(c)  قيمةk  المطلوب : دائما ثابتة و كذلك االوردرز نطبق فقط على قانون السرعة بالمعطيات  

Rate k NO  H2 1.23 x 0.05 0.15 4.5 x 10 M s⁄  
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14.4 Change of Concentration with Time 
  

هذا السكشن يتحدث عن ارتباط تركيز المادة المتفاعلة مع الزمن , كلنا يعلم ان تركيز المادة المتفاعلة يقل 
معرفة  ) و لكن كيف يمكننا مع مرور الزمن اثناء التفاعل ( كما شاهدنا في الجداول في الصفحات السابقة 

  التركيز االبتدائي و الفترة الزمنية المقطوعة ؟ ان نعرف التركيز النهائي بمجرد 

  
هذا السكشن سيعطينا المعادلة التي نحسب بها التركيز النهائي كما ذكرنا و لكن سيعتمد االمر على درجة 

  اي ان لكل تفاعل معادلة مختلفة حسب درجته , و نبدأ باول نوع :  reaction orderالتفاعل 

  

1.  First-Order Reactions :  

, يمكننا تطبيق قانوني السرعة اللذين تناولناهما عليه    A     Bعندما يكون لدينا تفاعل بهذا الشكل    
  فنكتب : 

rate  
∆ A

∆t
                      rate k A   first order  

 

 و بما انهما قانوني للسرعة اذا يمكن ان نساويهما ببعضهما لذلك :

k A
∆ A

∆t
  

  في الطرفين فنحصل على :  Δt-نقوم بالضرب ب 

∆t . k A  ∆ A  

  في الطرفين فنحصل على :  [A]و االن نقسم على 

k. ∆t
∆ A

A
 

سنقوم االن بحركة , ذكرنا سابقا اننا نهتم بحساب السرعة اللحظية لذلك مقدار التغير سيكون صغير جدا 
  الدالة على االشتقاق ببساطة :  dجدا اقرب للصفر لذلك عالمة ديلتا نستبدلها ب

k. dt
d A

A
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  نكامل الطرفين االن : 

kdt
d A

A
 

و النهائية بعد قطع فترة زمنية  0علما ان حدود التكامل في اول طرف كانت بالنسبة للزمن لذلك البداية من 
t  اما في الطرف الثاني بالنسبة للتركيز ,o[A]  التركيز االبتدائي وt[A]  هو التركيز النهائي بعد قطع الفترة

  الزمنية , و حل التكامل هذا ينتج عنه هذه المعادلة : 

ln
A t
A o

kt 

 

 و تكتب ايضا بطريقة اخرى و هي 
ln A t ln A o kt    → ln A t kt ln A o 

  :  و الزمن ) tln[A]( العالقة بين  و هذه المعادلة تعتبر خطية كما يوضح الرسم

  

  

  

, و هو عندما تصل المادة المتفاعلة لنصف التركيز االبتدائي و هناك موضوع اخر بما يخص هذا الدرس 
  فكيف نحسب الفترة الزمنية التي مرت حتى وصلت المادة لنصف تركيزها ؟ 

) او عمر النصف , و ايضا معادلة حسابه تختلف وفقا لدرجة  half life time  )1/2tهذا الزمن يسمى بال
  كالتالي :  first orderالمعادلة و هي لل

  

  اوال :   first orderناخذ المعادلة ال

ln
A t
A o

kt 
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Aعندما تصل المادة لنصف تركيزها االبتدائي هذا يعني ان  t  : و نعوض ذلك في المعادلة  

ln

A o
2

A o
kt 

س تضر بسالب بتقدر النه من خواص االسسس ( ب lnنضرب بالسالب في الطرفين فينقلب الكسر داخل ال
  ) :  lnترفعه لل

ln
A o
A o
2

kt 

  و االن نختصر : 

ln
A o
A o
2

kt →   ln2 kt 

t
ln2
k

  

و نالحظ ان هذا الزمن ال يتوقف على التركيز النه غير موجود بالمعادلة  و هذا هو قانون عمر النصف
  اصال 

  

2.  Second-Order Reactions :  

  فنفترض هذه المعادلة و نتبع الخطوات ذاتها :  second orderو االن نذكر استنتاج معادلة ال

A   B 

  

  يمكن تطبيق قانوني السرعة عليها فنكتب : 

rate  
∆ A

∆t
                      rate k A   second order  

    نساوي المعادلتين ببعضهما : 

k A
∆ A

∆t
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  نقول بنفس سلسلة الضرب و القسمة كما فعلنا في معادلة الدرجة االولى فيصبح شكل المعادلة : 

kdt
d A
A

  

  نكامل الطرفين : 

kdt
d A
A

 

  و االن بحل التكامل يصبح الشكل النهائي للمعادلة هو : 

1
A t

kt
1

A o
 

  

  :  و الزمن ) t[A]/1( العالقة بين  و هذه المعادلة خطية كما يوضح الرسم

  

  

  ) :  halt life time  ) (1/2tعمر النصف ( 

  فنكتب المعادلة االساسية اوال :  second orderاما بالنسبة لمعادلة عمر النصف لل

1
A t

kt
1

A o
 

Aفي عمر النصف يكون  t  : فنعوض  

1
A o
2

kt
1

A o
 

  

  



23 
 

  للطرف االخر فنحصل على :  ننقل 

1
A o
2

1
A o

kt   →
1

A o
kt  

  هو :   1/2tو بالتالي فقانون عمر النصف 

t
1

A o. k
 

  فنستنتج اذا ان هذا الزمن يعتمد على قيمة التركيز االبتدائي 

  

3.  Zero-Order Reactions :  

و هو اخر نوع يطبق عليه معادالت التركيز مع الزمن , ايضا سناخذ معادلة افتراضية و نتبع نفس 
  الخطوات : 

A      B 

  نطبق معادلتي السرعة و نساويهما ببعضهما : 

k  
∆ A

∆t
 

  :  dفي الطرفين و من ثم نحول ديلتا لعالمة االشتقاق  Δt-نقوم بالضرب ب 

𝑘𝑑𝑡  𝑑 𝐴  

  نكامل الطرفين ثم نكتب المعادلة النهائية : 

kdt d A  

A t  kt A o 

  : و الزمن )  t[A]( العالقة بين و هذه المعادلة خطية كما يوضح الرسم 
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  ) : half life time  ) (1/2tعمر النصف ( 

  و االن سنجد معادلة عمر النصف بنفس الخطوات تماما نكتب المعادلة االساسية : 

A t  kt A o 

  

Aنعوض ب  t  : فنحصل على  

A o
2

 kt A o 

  للطرف االخر :  o[A]ننقل 

A o
2

A o  kt    →
A o
2

kt 

  هكذا :  1/2tو بالتالي تكون معادلة عمر النصف 

t
A o
2k

 

  

  تعتمد على التركيز االبتدائي ايضا :  zero order reactionو هكذا فان معادلة عمر النصف لل

  

  و هذا الجدول يلخص الدرس كامال : 
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Q ) the rate constant for the reaction    2A  B  is 2.8 x 10—2 s-1  at 80 oC  

A) how long will it take for A to  decreases from 0.88 M to 0.14 M ?  

 

Solution : 

  :  first order reactionاذا المعادلة  s-1هي  kنالحظ ان وحدة 

ln A t kt ln A o     → ln 0.14  2.8 𝑥 10 𝑡 ln 0.88    → 𝑡 66 𝑠 

 

B) what are the half-life for the reaction ?  

 

Solution :  

t
ln2
k

ln2
2.8 x 10

24.75 s  

 

C) how long will it take convert 75% of A to product ? 

 

Solution : 

من تركيزها ان ان التركيز االبتدائي  %75و لكنه ذكر انها استهلكت  aالسؤال لم يحدد تركيز معين ل
 100رقم للتركيز االبتدائي و ليكن  منه كتركيز نهائي لذلك سنفترض اي %25منه و تبقى  %75نقص 

  و نعوض مباشرة في القانون :  25مثال فيكون التركيز النهائي 

ln A t kt ln A o     → ln 25  2.8 𝑥 10 𝑡 ln 100    → 𝑡 49.2 𝑠 

 

Q ) The decomposition of dimethyl ether, (CH3)2O, at is a first-order 
process with a rate constant of 6.8 x 10-4 s-1 : 

(CH3)2O(g) → CH4(g) + H2(g) + CO(g) 

If the initial pressure of (CH3)2O is 135 torr,what is its pressure after 1420 
s? 
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Solution :  

هناك قاعدة هامة و هي انه ما ينطبق على التركيز ينطبق تماما على الضغط النها ايضا تؤثر ايضا على 
  سرعة التفاعل بنفس طريقة التركيز لذلك نستخدم نفس القانون و لكن بدل التراكيز ضغوط : 

ln Pt kt ln Po  → ln Pt 6.8 x 10  x 1420 ln 135 → Pt 51 torr    

 

Q ) The decomposition of NO2 is second order in NO2 with k = 0.543 M-1s-1 
. If the initial concentration of NO2 in a closed vessel is 0.0500 M, what is 
the concentration of this reactant after 0.500 hr? 

 

Solution :  

1
A t

kt
1

A o
  →

1
A t

0.543 x 0.5 x 60 x 60
1

0.05
   

A t 1 x 10  M 

 

Q ) The following initial rate data were obtained for the stoichiometric 
reaction:       3A  +  B    2P  

Exp.                       [A]0, M                 [B]0, M                 Initial rate =   

1                            0.20                      0.20                     1.2 x 10-8  

2                            0.20                      0.60                     1.2 x 10-8  

For a third experiment, a plot of 1/[A] versus time was found to be linear.  
What is the order of the reaction with respect to the concentration of A and 
B? 

 

Solution :  

 0هو  Bو لكن السرعة لم تتغير اذا اوردر  Bو يتغير تركيز  Aفي الصفين يثبت تركيز 

 Secondتتغير بشكل خطي مع الزمن , و هذا يحدث في ال [A]/1نالحظ انه كتب في السؤال ان 
order reaction الرسمات التي وضعناها بعد كل نوع من المعادالت , اذا اوردر  و هذه تماما فائدةA 

  2هو 
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14.5 Temperature and Rate 
  

  بعد تعرفنا على ثاني العوامل المؤثرة بالسرعة و هو التركيز , نتعرف االن على ثالث عامل : 

  

3.  Reaction Temperature 
  نعم , درجة حرارة التفاعل تؤثر على سرعته بشكل مباشر , و سنوضح ذلك بالتفصيل في هذا السكشن 

  

في الحقيقة كلما زادت درجة الحرارة تزداد سرعة التفاعل اي بينهما عالقة طردية , و لتعليل ذلك سنستخدم 
  The Collision Modelنموذج يسمى نموذج التصادم 

  

اي تفاعل في الكون يحدث فيه تصادم بين الجزيئات و الذرات , و كلما كانت يقول نموذج التصادم ان 
  التصادمات بين الذرات اكثر زادت سرعة التفاعل و هذا يعني : 

Rate     α      Number of collision  per second 

  

, و ايضا هذا هو و في الواقع هذا هو سبب زيادة سرعة التفاعل بزيادة التركيز النه يزيد من التصادمات 
 سرعة حركة سبب زيادة سرعة التفاعل عند رفع درجة الحرارة !! النه هذا االمر يسبب زيادة في 

   سرعة التفاعل و النتيجة النهائية تكون زيادة لى زيادة احتمالية التصادمات بينها و يؤدي ا الجزيئات

  

  الشكل ادناه يوضح ملخص كل ما قيل : 
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قد يحدث تساؤل االن , بما ان التصادمات بين الذرات هي من تسبب حدوث التفاعل اصال , و بما ان المواد 
تتكون من ماليين الذرات و الجزيئات , اذا بالتاكيد سيكون هناك ماليين التصادمات , اذا السؤال هو : لماذا 

  ء عادة ؟ ال يحدث التفاعل بسرعة فائقة ؟ لماذا التفاعالت تحدث بشكل بطي

  

% من هذه التصادمات تكون بال فائدة , فليس اي تصادم يؤدي الى تفاعل كما نتصور , 90السبب هو ان 
  هناك شرطان حتى يكون التصادم فعال و يحدث تفاعال و هما : 

  

  ان يكون التصادم باالتجاه الصحيح  -1

  ان تكون طاقة التصادم كبيرة بما يكفي  -2

  

   و سنوضح هذان الشرطان بالتفصيل 

1. The Orientation Factor : 

  الشرط االول و هو ان يكون اتجاه التصادم صحيح , لناخذ هذا التفاعل كمثال لنوضح الفكرة : 

2NO  +  Cl  ➞Cl  +  NOCl   

  

يجب ان نعلم ان التفاعل الكيميائي عبارة عن عملية كسر روابط و تكوين اخرى جديدة , و المعادلة توضح 
بال  NOفي النواتج و يبقى  2Clحتى تكون  NOClيجب ان تصطدم بذرة الكلور في  Clان ذرة الكور 

  ذرة الكلزر كما توضح الصورة : 

 

  

لى انه االتجاه الذي تصدم فيه الذرات بالطريقة التي تمكنها من بالتالي نعرف االتجاه الصحيح للتصادم هنا ع
, غير  Effective collisionتكوين نفس النواتج الموجودة في المعادلة و هذا النوع من التصادم يسمى 

  خاطئة النها لن تكون نفس النواتج في المعادلة . ذلك من االتجاهات تكون 

  

فلو حدث التصادم  NOClبذرة االكسجين في  Clمثال ذرة الكلور كمثال لالتجاهات الخاطئة ان تصطدم 
  و هذا غير منطقي اصال و ليس مثل نواتج التفاعل ابدا  NClو يبقى  ClOسيتكون 
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  و هذه الصورة توضيح له :  Ineffective collisionهذا النوع من التصادمات الفاشلة يسمى 

 

  

2. Activation Energy ( Ea) :  

نعود لنفس التفاعل السابق , ال يكفي فقط ان يكون االتجاه صحيح , يجب ان يكون التصادم قوي بما يكفي 
  لكسر الرابطة القديمة و تكوين رابطة جديدة لتخرج النواتج 

  

بذرة الكلور  Clما معنى ان يكون التصادم قوي بما يكفي ؟ في التفاعل اعاله عندما اصطدمت ذرة الكلور 
بين الذرتين , االن اذا كانت هذه الطاقة  potential energyاختزنت طاقة كامنة لحظية  , NOClفي 

كبيرة و تكفي لكسر الروابط و تكوين الرابطة الجديدة بين الذرتين سيكون هذا التصادم قوي و يحدث و 
  يكتمل التفاعل 

  

اما اذا لم تكن هذه الطاقة كبيرة لكسر الروابط و تكوين الرابطة الجديدة بين الذرتين فان الذرتين ستبتعدان 
  عن بعضهما 

  

هذه الطاقة الالزمة التي تعمل على تكسير الروابط و تكوين روابط جديدة لحدوث التفاعل تعرف 
   Activation Energyبال

 

 

Activation Energy ( Ea ) : is the minimum energy required to initiate a 
chemical reaction and its value varies from reaction to reaction. 

  هي اصغر طاقة تؤدي الى بدء التفاعل , قيمتها تختلف باختالف التفاعل 
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  بسرعة التفاعل و زيادتها اصال ؟  activation energyاالن نريد ان نعرف ما عالقة ال

كرنا في بداية الدرس ان سرعة التفاعل تزداد بزيادة التصادمات , لكن لماذا ؟ السبب انه كلما زادت عدد ذ
التصادمات بين الجزيئات تزداد طاقتها الحركية و كلما زادت الطاقة اكثر بعد كل تصادم ساعد ذلك على 

  الالزم حتى يبدا التفاعل  aEالوصول الى مقدار ال

  

جميل جدا ! و هذا يعني ايضا انه كلما انخفضت هذه الطاقة هذا يعني ان التفاعل يمكن ان يصل لها بشكل 
  سهل النها منخفضة اصال ! و هذا كله يؤدي الى تفاعل اسرع , و هذه العالقة توضح ذلك : 

Rate      α      Activation Energy (Ea) 

 

  

  بيانيا :  aEتوضيح ال

  و نهاية بتكوين النواتج ؟  aEمسار التفاعل بدءا من التصادم وصوال الى تخطي طاقة ال كيف يمكننا تمثيل

  

  لنكتب هذا التفاعل االفتراضي اوال : 

A + B  C + D 

  يمثل هذا التفاعل بيانيا كما في الرسم التالي : 
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  حيث : 

A + B :  هما المواد المتفاعلة 

C + D :  المواد الناتجة 

Ea :  االكتيفيشن انيرجي للتفاعل عندما يحدث في االتجاه االمامي كما هو موضح في المعادلة االصلية 

Ear :   هما المتفاعالت C + D  االكتيفيشن انيرجي للتفاعل عندما يحدث في االتجاه العكسي اي تكون 

AB‡ (activated complex)  : الحد الذي عنده تتحول المتفاعالت الى نواتج مباشرة عند بلوغه 

ΔErxn :  طاقة التفاعل النهائية 

 

,  rxnEΔالي تفاعل , و كذلك االمر بالنسبة ل arEو  aEما يهمنا في هذا الجزء هو كيف يمكننا حساب 

  لكي نتمكن من حسابها يجب ان نعرف معنى كل واحد منهم على الرسم 

  

aE تعني على الرسم كما نالحظ الفرق بين طاقة ال :‡AB   و طاقة المتفاعالت  

arE تعني على الرسم كما نالحظ الفرق بين طاقة ال :‡AB   و طاقة النواتج  

rxnEΔ  تعني على الرسم كما نالحظ الفرق بين طاقة النواتج و طاقة المتفاعالت , او الفرق بين :arE  و

aE  و بالتالي نلخص كل هذا الكالم بهذه المعادالت لحساب ,aE  ,arE  ,rxnEΔ  

PE (C+D) –) ‡= PE (AB arPE (A+B)               E –) ‡= PE (ABa E 

ΔErxn = PE (C+D) – PE (A+B)               or            ΔErxn = Ea - Ear 

 

و معناها طاقة كل واحدة على الرسم الذي ياتي مع  Potential energyاختصار لكلمة  PEمالحظة : 
  السؤال في االمتحان 
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اذا كانت طاقة النواتج اقل من  exothermicاخيرا ان التفاعل سيكون  rxnEΔنستنتج من قانوني 

اذا كانت طاقة المتفاعالت اقل من النواتج  endothermicو يكون  aEاكبر من  arEالمتفاعالت او كانت 
   arEاكبر من  aEو 

  

Q ) Consider a series of reactions having these energy profiles.  Rank the 
reactions from slowest to fastest 
 

  

  

Solution :  

  ( الطاقة من القمة للمتفاعالت ) :  aEالتفاعل االسرع االقل في 

1 ) Ea = 15 KJ/mol      2 ) Ea = 25 KJ/mol       3) Ea = 20 KJ/mol 

  2 < 3 < 1و هكذا يكون الترتيب النهائي هو : 

  

Q ) Consider a series of reactions having these energy profiles.  Rank the 
reverse reactions from slowest to fastest 

 

 

Solution : 

  ( الطاقة من القمة للنواتج ) :  arEيريد الترتيب هذه المرة للتفاعل العكسي اي وفق 
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1 ) Ear = 15 + 10 = 25 KJ/mol     2 ) Ear =25 + 15 = 40 KJ/mol  

3 ) Ear = 20 – 5 = 15 KJ/mol 3 > 1 > 2 : و هكذا يكون الترتيب هو 

  

Q ) for this potential diagram of a certain reaction , find : Ea , Ear and ΔErxn :  

 

 

Solution :  

aE  هي الطاقة من القمة للمتفاعالت وarE قوانينها  الطاقة من القمة للنواتج , يمكن حلها هكذا ان نطبق
  مباشرة : 

  

Ea = PE (AB‡) – PE (A+B) = 300 – 75 = 225 KJ 

Ear = PE (AB‡) – PE (C+D) = 300 – 225 = 75 KJ 

  

  فنطبق اي قانون من قوانينها التي نعرفها و ليكن :  rxnEΔاما بالنسبة ل

 

ΔErxn = Ea - Ear = 225 – 75 = 150 KJ 

 

   endothermicموجبة نستنتج اذا ان التفاعل  rxnEΔبما ان 
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  و نموذج التصادم رياضيا :  aEتوضيح 

  

وضحنا فيما سبق نموذج التصادم الذي ينص على ان هناك عاملين رئيسين في التاثير على سرعة التفاعل و 
   activation energyهما درجة الحرارة التي تؤثر على الطاقة الحركية للجزيئات و 

  

, استنتاج هذه المعادلة طويل و  fractionبال ن في معادلة رياضية لحساب ما يسمىالعامالن يدخالهذان 
  اتى بعد تجارب عدة : 

  

  ثابت الغاز المثالي  Rدرجة الحرارة بالكلفن ,  Tحيث 

  

, و  fتزيد قيمة  Tسنالحظ امر هام , انه بزيادة  Tو  aEرياضيا اذا اخذنا هذه المعادلة و غيرنا من قيم 
, و هذا تماما ما يحدث للسرعة عندما نغير قيمة هذان العامالن  fتزداد قيمة  aEكذلك عندما نخفض قيمة 

  بنفس الطريقة 

  

  ) : fraction  )fو هذا يعني ان السرعة تتناسب طرديا مع قيمة ال

Rate    α  Fraction of effective collision 

Rate α  e /   

k Ae /   
k : Rate constant  

A :( frequency factor  )  ثابت العالقة  

R : ثابت الغاز المثالي ( 8.314 J/mol.K ) 

T : درجة الحرارة ( K ) 

Ea : Activation energy ( J ) 

 

   Arrhenius equationيطلق على هذه المعادلة اسم 
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  للطرفين فتصبح الصورة النهائية :  lnيمكن كتابة المعادلة بطريقة اخرى و ذلك بعد ان ناخذ 

ln k  
E
RT

ln A  

  و هذه المعادلة خطية كما يوضح الرسم : 

 

  

  كيف سيصبح شكل المعادلة ؟ بقي ان نعلم االن الجزء االهم و هو عند تغير درجة الحرارة 

, فان سرعة التفاعل ايضا ستتغير بالتالي  T2الى  T1اذا افترضنا ان درجة الحرارة للتفاعل تغيرت من 
  فيصبح لدينا معادلتين هما :  k2الى  k1ستتحول 

ln k1  ln A                        ln k2  ln A       

 

  نطرح المعادلتين من بعضهما االن : 

ln 𝑘1 𝑘2  lnA ln A        

ln
k1
k2

E
R

1
T2

1
T1

 

 

   هذه هي المعادلة النهائية التي نستخدمها عندما تتغير درجة حرارة التفاعل 

 

Q ) A certain first order reaction has a rate constant of 2.75 x10-2 s-1 at 20 
ºC.  What is the value of “k” at 60ºC if Ea = 75.5 kJ/mole. 
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Solution :  

ln
k1
k2

E
R

1
T2

1
T1

  → ln
2.75 x 10

k2
75500
8.314

 
1

60 273
1

20 273
 

k2 1.1 s  

 

Q ) The rate law for this reaction is first order in each of the two reactants 
and has a k = 0.0028 M-1s-1 at 200 oC measured for - d[H2]/dt. Ea for the 
reaction is 170. kJ/mol. What is the rate of HI formation at 300 oC when 
both H2 and I2 are at a concentration of 0.0150 M  

H2(g)  +  I2(g)  →  2HI(g) 

 

Solution :  

و لكن المعطيات هي لسرعة اختفاء المتفاعالت لذلك سنستخدم  HIالكطلوب ان نحسب سرعة ظهور الناتج 
  = ضعف سرعة ظهور المتفاعالت ) فنكتب :  HIالعالقة ( سرعة تكوين 

Rate formation of HI = 2 x k [H2][I2] 

  

  عند درجة الحرارة المعطاة :  kنحتاج فقط ان نوجد مقدار 

ln
k1
k2

E
R

1
T2

1
T1

   → ln
0.0028

k2
170000

8.314
 

1
573

1
473

   

k2 5.3 M s  

  

  و االن نعوض مباشرة في القانون الذي اوجدناه  لنحصل على  السرعة : 

Rate formation of HI = 2 x k [H2][I2] = 2 x 5.3 x 0.015 x 0.015 = 0.00238 M/s 
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14.6 Reaction Mechanisms 
  

ال يعتبرا المعامل امام المادة المتفاعلة  yو  xقلنا ان   y[B] xR = k [A] في القانون الثاني للسرعة و هو
  في المعادلة الكيميائية و كان لهما طريقة معينة اليجادهما , لكن لماذا لم نعتبرهما كذلك ؟ 

  

السبب هو هذا الدرس , التفاعل الكيميائي يحدث على عدة خطوات , قد تكون خطوة واحدة او اكثر المهم 
اعل النهائي , و بالتالي استخدام قانون السرعة الثاني لمعادلة واحدة انه عند جمع هذه الخطوات ينتج التف

بالطريقة التي اتبعناها سابقا , و سنكتشف خالل هذا الدرس  yو  xاتت من جمع عدة معادالت يجعلنا نجد 
  ستكون هي نفسها المعامل للخطوة الواحدة  yو  xان 

  

Reaction Mechanisms : The steps by which a reaction occurs. 

  ميكانيزم التفاعل : الخطوات التي يحدث فيها التفاعل 

  

  على سبيل المثال هذا التفاعل : 

NO2 + CO → NO + CO2 

  

  هذا التفاعل يحدث على خطوتين و هما : 

NO2 + NO2 → NO3 + NO 

NO3 + CO → NO2 + CO2 

  عند جمع الخطوتين نحصل على المعادلة االصلية 

  

ال تعتبر نفسها  yو  xللمعادلة االصلية ال نحصل عليه اال بالتجربة الن  Rateهنا ان قانون ال الجزء االهم
  المعامل امام المواد المتفاعلة في المعادلة 

  

لكل خطوة منفصلة يمكن ان نحصل عليه مباشرة من دون اي تعب الن لكل خطوة  Rateاما قانون ال
  ام المواد المتفاعلة في المعادلة هي نفسها المعامل ام yو  xمنفصلة تعتبر 
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  بعض المصطلحات الهامة في الدرس : 

, اما التفاعل الذي يحدث بخطوة واحدة فقط  elementary stepالخطوة المنفصلة الواحدة تسمى  -
   elementary reactionيسمى 

  

هناك  A  Bاعل , مثال في التف Molecularityعدد الجزيئات المتفاعلة في الخطوة الواحدة يسمى  -
  جزيء واحد متفاعل و هكذا 

  

لها تحت اسم  Molecularityعندما يتفاعل جزيء واحد فقط في الخطوة الواحدة تكون ال -
Unimolecular step  و عندما يتفاعل جزيئان ( من نفس النوع او جزيئان مختلفان )  تكون تحت ,

ت ( من نفس النوع او جزيئات مختلفة ) تكون , و عندما يتفاعل ثالث جزيئا Biomolecular stepاسم 
   Termolecular stepتحت اسم 

  

في خطوات التفاعل , المادة التي تنتج في اول خطوة و تتفاعل في الخطوة التالية و ال تدخل في المعادلة  -
   intermediateاالصلية النها ستحذف عند الجمع  تسمى الوسيط 

  

تي تتفاعل في اول خطوة و تنتج في اخر خطوة و ال تدخل في المعادلة في خطوات التفاعل , المادة ال -
   catalystاالصلية النها ستحذف عند الجمع تسمى العامل الحفاز 

  

  اكثر :  Molecularityو هذا الجدول يوضح مفهوم ال
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Rate Determining Step (RDS) :  

للتفاعل النهائي في حاالت الميكانيزم المختلفة دون اللجوء  Rateفي هذا الجزء سنتعلم كيف نجد قانون ال
اي اختيار الخطوة التي تحدد قانون RDS , و ذلك بواسطة طريقة تعرف ب 14.4الى طريقة سكشن 

  السرعة 

  

  ) :  elementary reactionاوال : عندما يكون التفاعل خطوة واحدة فقط ( 

  

  مثال : 

H + Br2  HBr + Br 

هما المعامل امام كل مادة متفاعلة , المعامل  yو  xالطريقة ببساطة لهذه الخطوة المنفصلة هو ان نعتبر 
  فنطبق على القانون مباشرة و هكذا حصلنا على القانون :  x,y=1, اذا  1هو  2Brو امام  1هو  Hامام 

R = k [H] [Br2] 

 

  ) :  multistep reactionثانيا : عندما يكون التفاعل عدة خطوات ( 

هنا اتفق العلماء على ان قانون السرعة للتفاعل النهائي سيكون هو نفسه قانون السرعة للخطوة االبطأ , و 
  هذا مثال لتوضيح المقصود : 

  

  التفاعل االصلي : 

NO2 + CO → NO + CO2 

  خطوات التفاعل :  

NO2 + NO2 → NO3 + NO    (slow) 

NO3 + CO → NO2 + CO2    (fast) 

سنكتب قانون السرعة لها بنفس الطريقة االولى النها خطوة منفصلة , لدينا نفس  slowالخطوة التي امامها 
  و بالتالي قانون السرعة سيكون :  2مكررة اي ان معاملها =  2NOالمادة 

2]2R = k [NO  

تفاعل االبطأ و نعود الول و هو نفسه قانون السرعة للتفاعل االصلي , هذه هي الطريقة ببساطة ننظر لل
   طريقة 
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  ثالثا : عندما يكون التفاعل عدة خطوات احدى هذه الخطوات عبارة عن تفاعل متزن : 

اي التفاعل الذي يكو نفيه سهمين باالتجاهين االمامي و  at equilibriumو يقصد بالتفاعل المتزن 
  و لشرح الطريقة ناخذ هذا المثال : ,  ⇄العكسي 

H2( g )  +  I2( g ) → 2HI( g ) 

  خطوات التفاعل : 

I2 ⇄ 2I      (fast) 

H2 + 2I → 2HI     (slow) 

  

  اوال سنجد قانون السرعة للتفاعل االبطأ كما قمنا في الطريقة الثانية : 

R = k [H2] [I]2 

 

بسبب وجود  اللتاكيد سرعة للتفاعل االصلي ؟ االجابة باهل انتيهنا ؟ هل يمكن ان نعتبر انه نفس قانون ال
 [I]2التفاعل المتزن الذي يجعلنا ال نعتمد على التفاعل البطيء فقط , و لنكمل الحل يجب ان نتخلص من 

  , و لكن كيف ؟ الموجودة في قانون السرعة الذي اوحدناه و لكنها غير موجودة في المعادلة االصلية

  

يقول بان سرعة التفاعل االمامي = سرعة سنذهب الى التفاعل المتزن , هناك قانون مميز لهذا التفاعل 
  التفاعل العكسي 

  

السرعة للتفاعل االمامي يمكن ان نساويه بقانون السرعة للتفاعل العكسي و سنكتب  ي ان قانوننو هذا يع
  , فنكتب :  elementary reactionقانون السرعة لكال منهما بنفس الطريقة االولى النهما 

 

Forward Rate = Reverse Rate  

k [I2] = k-1 [I]2 

  في طرف لوحدها و باقي المتغيرات في الطرف االخر :  [I]2و االن نجعل 

[I]2 = k/k-1 [I2] 

  التي حصلنا عليها في قانون السرعة في االعلى لتكون النتيجة النهائي :  [I]2و هكذا نعوض قيمة 

R = k . (k/k-1) [H2] [I2]  
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و للتفاعل االخر  k-1و للتفاعل العكسي  1kللتفاعل االمامي  kو حتى ال نعترض للبس يمكن تسمية 
  فنكتب الناتج هكذا :  2kالمنفصل 

R = k2 . (k1/k-1) [H2] [I2]  

  )  kايضا ممكن ( المهم تكتب العناصر و االوردر تاعها صح مش مهم ال k 2k) .k1-k/1 = (او نعتبر ان  

  

Q ) The decomposition of hydrogen peroxide may occur in the following two 
steps :  

Step 1 : H2O2   + I-    →     H2O +   IO-              (slow) 

Step 2 : H2O2  + IO-  →    H2O  + O2  +  I-         (fast) 

Overall reaction : 2H2O2   →   2H2O  + O2 

Find the rate law , intermediate and catalyst  

 

Solution :  

  نستخدم الطريقة الثانية فنكتب قانون السرعة للتفاعل االبطأ : 

Rate = k [H2O2][I-] 

Intermediate : IO-   

Catalyst : I-  

 

Q ) The decomposition of nitrous oxide,N2O,is believed to occur by a two-
step mechanism: 

Step 1 : N2O → N2 + O                          (slow) 

Step 2 : N2O + O     →   N2 + O2            (fast) 

Overall reaction : 2N2O  →  2N2 + O2 

Find the rate law and the intermediate  

 

Solution :  
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  نستخدم الطريقة الثانية فنكتب قانون السرعة للتفاعل االبطأ : 

Rate = k [N2O] 

Intermediate : O 

 

Q ) Show that the following mechanism for the reaction produce the rate 
law : rate = k [NO]2[Br2] 

Step 1 : NO + NO   ⇄   N2O2      (fast, equilibrium) 

Step 2 : N2O2 + Br2    →   NOBr   (slow) 

Overall reaction : 2NO + Br2  →  NOBr 

 

Solution :  

  نستخدم الطريقة الثالثة النه يوجد تفاعل متزن , فنوجد قانون السرعة لالبطأ اوال : 

Rate = k2 [N2O2][Br2] 

  

  فنستخدم هذه العالقة للتفاعل المتزن :  ]2O2N[و االن نريد التخلص من 

Forward Rate = Reverse Rate  

k1 [NO]2 = k-1 [N2O2] 

[N2O2] = k1/k-1 [NO]2 

  

  نعوض اخيرا في قانون السرعة الذي كتبناه سابقا : 

Rate = k2 . (k1/k-1) [NO]2 [Br2] = k [NO]2 [Br2] 

  

  experimentallyو هكذا حصلنا على نفس قانون السرعة المستخرج بالتجربة 
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قمنا  activation energyمالحظة هامة حتى ندخل للسكشن القادم , فيما مضى عندما شرحنا موضوع 
بشرح التمثيل البياني له و لكن كان التمثيل لتفاعل منفصل من دون خطواته , ماذا اذا مثلنا خطوات التفاعل 

  كاملة على هذا الرسم البياني ؟ 

  

  هذه هي النتيجة : 

 

) , هذه النواتج يشار لها  C+D) في اول خطوة الى نواتج (  A+Bتحولت المتفاعالت ( ففي اول قمة 
النها ستتفاعل في الخطوة القادمة لتتحول في ثاني قمة الى  intermediateبسهم على الرسم تسمى 

تفاعلت في اول خطوة و نتجت في اخر خطوة كما هو موضح على الرسم  B) , المادة  Eالنواتج النهائية ( 
  في التفاعل ؟ االجابة ستكون بعد قليل  , قد يقول البعض اذا ماذا فعلت catalystلذلك تسمى 

  

  

14.7 Catalysis 
ما هو العامل الحفاز ؟ و لماذا يسكى بهذا االسم ؟ علما انه رابع عامل يؤثر في سرعة التفاعل بشكل مباشر 

 بعد التركيز الحالة الفيزيائية و درجة الحرارة 

 

4.  Presence of a Catalyst 
Catalyst : the e;ement that speeds up a reaction without being consumed 

  اي المادة التي تزيد سرعة التفاعل دون ان تشترك به 
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اذا تذكرتم درس الميكانيزم تحدثنا عن العامل الحفاز على انه يتفاعل في اول خطوة و ينتج في اخر خطوة , 
و الهدف من ذلك كان حذفه عند جمع الخطوات و كتابة المعادلة النهائية الن هذه المادة ( العامل الحفاز ) ال 

  تشترك بالتفاعل لكنها تقوم بامر هام 

  

  تسريع التفاعل نفسه , و ذلك من خالل : هذا االمر الهام هو 

  

- Provides a set of elementary steps with more favourable kinetics than 
those that exist in its absence 

تحتاج طاقة اقل لحدوثها من تلك الخطوات الحفاز يجعل التفاعل االصلي يحدث بخطوات وجود العامل  -
  التفاعل اذا لم توجد هذه المادة ( العامل الحفاز )  التي قد يحدث من خاللها

  
- Many times a catalyst lowers the activation energy 

زادت  aEللتفاعل و كلما قل مقدار  aEو هذا يعتبر اهم سبب حقيقة , و هو ان العامل الحفاز يقلل من ال -
  سرعة التفاعل 

  

- Enhances the rate of the reverse and forwarded reaction equally.  

اي انه يزيد سرعة التفاعل االمامي ( المتفاعالت تتحول لنواتج ) و التفاعل العكسي ( النواتج تتحول  -
  لمتفاعالت ) بنفس المقدار 

  

  

  ختاما , هناك ثالث انواع للعوامل الحفازة : 

Heterogeneous catalysts : reactants and catalyst are in different phases 
  العامل الحفاز و المواد المتفاعلة من حاالت فيزيائية مختلفة 

 

Homogeneous catalysts : reactants and catalysts are dispersed in single 
phase 

  العامل الحفاز و المواد المتفاعلة من نفس الحالة الفيزيائية 
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Enzyme catalysts : biological catalysts  

  و هيا النزيمات او البروتينات التي تساعد على تسريع العمليات التي تحدث داخل اجسامنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   و هيك بكون خلصنا التشابتر 
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اوال و قبل الدخول في محتويات التشابتر , مقدمة 
  تعريفية عنه :

  

فرع جديد من الكيمياء يهتم بدراسة المعادالت المتزنة 
لماذا و ما النتائج , سندرس كيف يحدث االتزان و 

المترتبة عليه من خروج مفاهيم جديدة لنا مثل ثابت 
االتزان و غيرها , سنتعامل مع هذا الثابت و نتعلم 
كيفية ايجاد قيمته ثم سننظر في الحاالت التي يختل 

  فيها اتزان التفاعل مع مبدأ لو شاتيلييه 
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15.1 The Concept of Equilibrium 
  

  تفاعل كيميائي كهذا : 

N2O4(g)    →    2NO2(g) 

  فيكون هكذا : االتجاه العكسي يمكن ان يحدث في 

2NO2(g)     →    N2O4(g) 

, و العكسي و االمامي و التفاعالن قد يحدثان في الوقت نفسه , هذا التفاعل يوصف بانه يحدث باالتجاهين 
  يكتب بهذه الطريقة : 

N2O4(g)  ⇄  2NO2(g) 

 

, )  at equilibriumاالتزان ( هذه مقدمة سريعة حتى نفهم االن ماذا نقصد بان يصل التفاعل الى حالة 
, ثم  2NOفتنتج و تتفاعل ستتفكك في البداية  4O2Nاوال لنترجم المعادلة في االعلى لنسهل فهمها , جزيئات 

مرة اخرى و هكذا تستمر هذه  4O2Nجزيئات لتنتج تفاعل و تبالتفكك  2NOمع مرور الوقت ستبدء جزيئات 
  الدورات من التفاعالت 

  

فلن  2NOاما ستتفاعل في بداية التفاعل يكون تركيزها كبير النها هي من  4O2Nاذا نفهم هنا ان جزيئات 
تركيز يزداد تدريجيا و بالتناقص المتفاعالت , ثم بعد ذلك يبدء تركيز نواتج تكون موجودة اصال النها 

ستصل الى حد تثبت فيه تماما و ال يحدث اي زيادة النواتج و المتفاعالت , و لكن في النهاية تراكيز النواتج 
  او نقصان !! 

  

هذه تتفكك و لن النواتج كمية اخرى من تنتج و السؤال هنا يكون : هل هذا يعني ان التفاعل انتهى ؟ فلن 
  عرفة االجابة تابعوا الصفحة القادمة ؟ االجابة ال , و لمالمتفاعالت مرة اخرى لتنتج النواتج 
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, لو  equilibriumاالتزان هو وصول التفاعل الى حالة المتفاعالت و النواتج السبب هنا في ثبوت تراكيز 
توصلنا لقانون ( سرعة التفاعل االمامي = سرعة التفاعل العكسي ) و هذا تماما ما  14رجعنا لنهاية تشابتر 

  النواتج تفكك تساوت مع سرعة المتفاعالت تفكك , فسرعة للتفاعالت المتزنة يحدث 

  

كل دقيقة , فما سيحدث ببساطة  g 20كانتا تكوين العكسي و االمامي لو افترضنا ان سرعة التفاعلين لذلك 
و  g 20النواتج من سيتفكك و في نفس الوقت تماما للنواتج و يذهب  g 20منها سيتفكك المتفاعالت هو ان 
  فعادت التراكيز كما كانت  و كانه لم يحدث اي تغير اطالقا للمتفاعالت يذهب 

  

  :  at equilibriumو هذا تمثيل بياني يوضح عالقة السرعة بالتفاعالت 

  

  :  at equilibrium اما هذه تمثيالت بيانية توضح عالقة التركيز بالزمن في التفاعالت
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ثابت سنتحدث االن عن كيفية التعبير عن االتزان الكيميائي رياضيا , و ذلك عن طريق استخدام مصطلح 
   equilibrium constamtاالتزان 

  

  ؟ و ما هو قانونه ؟ الثابت من اين اتى هذا 

  لنفترض انه لدينا تفاعل كهذا : 

A    ⇄     B 

  : لتفاعل االتزان االن نستخدم قانون السرعة 

Forward Rate = Reverse Rate 

k  A   k  B  

    :  k‐1نقسم بالطرفين على 

k
k

 A B  

  لنحصل على الشكل النهائي للمعادلة :  [A]نقسم مرة اخيرة على 

k
k

B
A
 

  

, فيصبح  ck, و يرمز له بالرمز المتزن للتفاعل  equilibrium constantثابت االتزان يسمى  الكسر 

  كالتالي : ثابت االتزان شكل معادلة 

K
B
A
 

 

  

امام كل المعامل مرفوع لقوة تساوي المتفاعالت على النواتج هو تركيز  cKثابت االتزان نستنتج اخيرا ان 
  , و هذا هو موضوع السكشن القادم التفاعل المتزن مادة في 
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15.2 The Equilibrium Constant 
  

  لو كان لدينا هذه المعادلة االفتراضية : 

aA +  bB   ⇄   cC  +  dD  

 

  لهذه المعادلة وفق التعريف االخير سيكون :  ckثابت االتزان فان 

K
C  . D
A  . B

 

  

  حيث : 

[A] , [B] :  المتفاعلة تراكيز المواد   

[C] , [D] :    الناتجةتراكيز المواد 

a , b , c , d :  امام كل مادة موجودة في التفاعل المتزن المعامل   

  

  : مالحظة مهمة جدا جدا جدا 

, فال نضع تركيزالمواد الصلبة او المحاليل المائية او المواد الغازية في هذا القانون ال نضع اال تراكيز 
  السائلة 

, فكما قلنا في حالة االتزان يعبر عن سير التفاعل حتى وصل الى ثابت االتزان و السبب في ذلك هو ان 
تتغير خالل التفاعل , و المواد الوحيدة التي يتغير تركيزها النواتج و لمتفاعالت ابداية التشابتر ان تراكيز 

  المواد الغازية هي 

  

, كثافته ثابتة الماء اما المواد السائلة و الصلبة يبقى تركيزها ثابتا مهما تغيرت ظروف التفاعل فمثال جزيء 
 18) يكون الحجم  MM = 18 g/mol مثال ( يعني مول واحد النه g 18, فلو ضفنا  g/ml 1و تساوي 

ml  قانون الموالرية , نطبق االن على :  

M
n
V

1
18 x 10

55.6 M 
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, فالحجم سيبقى ثابتا الي مادة سيكون الناتج نفسه لن يتغير ابدا  18و اذا جربنا اي رقم ثاني للكتلة غير 
التي تشغل الوعاء كامال فيتغير تركيزها المواد الغازية صلبة او سائلة و يحدده الكتلة المضافة على عكس 

  المضافةالمذاب فيتغير تركيزها بتغير كمية للمحاليل المائية و كذلك االمر بالنسبة بتغير الحجم 

  

Q ) Write the equilibrium constant expression for :  

CaCO3 ( s ) ⇄ CO2 ( g ) + CaO( s
 
) 

 

Solution :  

  المواد الصلبة :  CKكما قلنا لن يدخل في تعبير 

K CO2  

  

Q ) Write the equilibrium constant expression for :  

CH3CO2H(aq) + H2O(l)        ⇄        CH3CO2
‐
(aq) + H3O+

(aq) 

 

Solution :  

  المحاليل المائية فقط :  CKيدخل في تعبير 

K
CH3CO2 . H3O

CH3CO2H
 

 

Q ) Write the equilibrium constant expression for :  

H2 (g) + I2 (g)   ⇄   2HI (g) 

 

Solution :  

K
HI

H2 . I2
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يؤثر الضغط ؟ نعم الن تغير الضغط تعرفنا على ثابت االتزان بداللة التركيز , لكن هل يمكن كتابته بداللة 
  فيكون : الضغط يكتب بداللة ثابت االتزان لذلك ايضا  14كما وضحنا سابقا في تشابتر سرعة التفاعل على 

  

K
P  . P

P  . P
 

 حيث : 

PA , PB , PC , PD :  الضغوط الجزئية للمواد في التفاعل 

a , b , c , d :  اما كل مادة في التفاعل المتزنالمعامل   

  

حتى و ان كان فيها  PKلن يكون لها غاز فاذا لم تحتوي المعادلة على اي للغازات هنا فقط ثابت االتزان لكن 
  محاليل مائية 

  

 

Q ) Write the equilibrium constant in term of pressure  expression for : 

2NO(g) + Cl2(g) ⇄ 2NOCl(g) 

 

Solution :  

K
P

P . P
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Relationship between Kc and Kp :  

نفس القيمة للتفاعل  pKو  cK؟ بمعنى اخر هل الن متساوياهل االثنان , فلثابت االتزان بما انه يوجد تعبيران 
في المعادلة الواحدة فهناك عالقة رياضية تربط بينهما و متساويان الواحد ؟ في الواقع ليس شرطا ان يكونا 

  تسنتج بالطريقة التالية : 

  

  نفترض انه لدينا هذه المعادلة البسيطة : 

A(s)  B(g) 

  لهذه المعادلة : PKو  CKواحدة فقط في التفاعل , نكتب مادة غازية نالحظ ان هناك 

K B                 K P  

  

  و نكتب :  Bالغاز على معادلة الغاز المثالي و االن نطبق 

PV nRT 

  بالطرفين :  Vنقسم على 

P
n
V

 RT 

  

ايضا  Bضغط الغاز بالتالي هو  P, و  [B]في المعادلة السابقة اي  Bو هو نفسه تركيز  Mنالحظ ان 

  فنعوضهما في المعادلة :  BPاي 

P B RT 

  

  و نعوض في المعادلة : PKثابت االتزان نخرجها من  BPاما قيمة  CKثابت االتزان نخرجها من  ]B[قيمة 

K K RT 

في التفاعل اي عدد موالت الغازات يجب ان يكون مرفوع الس هذا االس يساوي الفرق في  RTو المقدار 

gnΔ  في هذا التفاعل , فنستنتج بالتالي المعادلة النهائية للعالقة بين  1و هو يساويPK  وCK  :  

K K RT ∆  
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  حيث : 

R :  المثالي الغاز ثابت   ( 0.0821 atm.L/mol.K ) 

T : درجة الحرارة ( K ) 

Δng : الفرق بين موالت الغاز في التفاعل ( nproducts – nreactant ) 

 

Q ) For the equilibrium:         N2(g) + 3H2(g)       ⇄         2NH3(g) Kc = 9.60 at 300 oC. 

A. Write the equilibrium constant expression in term of concentration 

 

Solution :  

K
NH3

N2 . H2
 

 

B. Write the equilibrium constant expression in term of partial pressure. 

 

Solution :  

K
P

P . P
 

 

C. Calculate Kp for this reaction at this temperature 

 

Solution :  

∆n 2 4  2                        T 300℃ 273 573 K 

K K RT ∆ 9.6 0.0821 x 573 4.34 x 10  
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Q ) For the equilibrium 

2SO3 (g)   ⇄  2SO2 (g) + O2 (g) 

 Kc is 4.08 x 10‐3  at 1000 K.Calculate the value for Kp 

 

Solution :  

∆𝑛 3 2 1           𝑇 1000 𝐾 

K K RT ∆ 4.08 x 10  x 0.0821 x 1000 0.335 

 

Q ) consider the following reaction :  

                                          CH4 (g) + 2H2S (g) ⇄ CS2 (g) + 4H2 (g) 

Determine the value of KP for this reaction at 1000 K if the following equilibrium 

pressures were measured :  

PCH4 = 0.20 atm        PH2S = 0.25 atm          PCS2 = 0.52 atm             PH2 = 0.10 atm 

Then determine the value of KC at the same temperature  

 

Solution :  

K
P . P

P . P
0.52  x 0.1
0.2 x 0.25

4.16 x 10  

∆n 5 3 2              T 1000 K 

K K RT ∆  → 4.16 𝑥 10  𝐾  0.0821 𝑥 1000   →  𝐾 6.17 𝑥 10  
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15.3 Understanding and Working with 

equilibrium Constants 

  
  , و هو ينقسم الى جزئين رئيسين :  CKثابت االتزان هذا الجزء من التشابتر يتعلق بطريقة التعامل مع 

  

  :  CKالى ماذا يشير ناتج  -1

  

ثابت , الن العلماء و العاملين في المختبرات و المصانع يهتمون بدراسة الثابت و هنا تكمن اهمية هذا 
  حتى يعرفوا ما اذا كان التفاعل فعال ام ال االتزان 

  

, عندها نقول ان التفاعل يفضل  1اكبر من ال CKو هنا سنتطرق لثالث حاالت , اوال عندما يكون ناتج 
  , لماذا ؟ النواتج تكوين 

k, متفاعالت على واتج نهو  CKذلك الن قانون 
 .

 .
هو  1بالتالي معنى ان يكون الناتج اكبر من  

نواتج و بالتالي التفاعل كون المتفاعالت كان اكبر من تركيز لالتزان عندما وصل التفاعل النواتج ان تركيز 
  اكثر 

  

  , لماذا ؟ المتفاعالت , عندها نقول ان التفاعل يفضل تكوين  1اقل من  CKثانيا اذا كان ناتج 

هو ان تركيز  1لذلك معنى ان كون الناتج اصغر من متفاعالت على نواتج فهو  CKايضا من قانون 
  اكثر متفاعالت و هذا يعني ان التفاعل كون النواتج كان اكبر من لالتزان عندما وصل التفاعل المتفاعالت 
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متساوي , لماذا المتفاعالت و النواتج يساوي الواحد الصحيح , يكون تركيز  CKاخر حالة عندما يكون ناتج 
  ؟ جاوب بنفسك 

  

  :  CKالعمليات الحسابية على المعادالت الكيميائية و تاثيرها على  -2

المعادلة نعكس معين او عامل مبعندما نضرب المعادلة  ΔHعن  5هذا الجزء يشبه ما شرحناه في تشابتر 

  و هكذا نجمع المعادالت او 

  

نجمع او نعكسها او برقم عندما نضرب المعادلة  CKهنا سنقوم بنفس االمر , و هو ماذا سيحدث لقيمة 
  ؟ المعادالت 

  

  اوال : عندما نضرب المعادلة برقم : 

  مثال : 

N2O4( g )   ⇄    2NO2( g)       KC1 = 0.212 

  

  مثال , تصبح المعادلة هكذا :  2و ليكن بمعامل ( رقم ) اذا ضربنا هذه المعادلة 

2N2O4( g )   ⇄    4NO2( g)       KC2 = 0.0449 

  

  الذي ضربنا المعادلة فيه المعامل , الذي هو نفسه  2رفعت لالس  CK؟ قيمة  CKماذا حدث ل 

و يعبر عن ذلك الرقم لهذا  CKيرفع برقم و هذا يعني انه عند ضرب المعادلة )  )0.212(2  =0.0449 ( 
  بهذه العالقة : 

  

If a chemical reaction multiply by a factor n, the equilibrium constant of  the 

reaction raise to power n 

K K  
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  ثانيا : عندما نعكس المعادلة : 

  مثال : 

N2O4( g )   ⇄    2NO2( g)       KC1 = 0.212 

  

  هذه المعادلة نحصل على المعادلة التالية : نعكس عندما 

2NO2( g)       ⇄    N2O4( g )     KC2 = 4.72 

 

لذلك بتطبيق العالقة  ) ‐1 ( 1بسالب اي معادلة فنحن هكذا نضربها نعكس ؟ عندما  CKماذا حدث لقيمة 
  نحصل على التالي : بمعامل االولى الخاصة بضرب المعادلة 

K K
1

K
1

0.212
4.72 

  

 CKل المعكوس الضربي الجديدة هي  CKايضا اي تكون  CKنقلب اي معادلة فاننا عكس و هذا يعني انه عند 
  المعادلة االصلية و يعبر عن ذلك بالعالقة التالية : 

  

The equilibrium constant of a reaction in the reverse reaction is the reciprocal of 

the equilibrium constant of the forward reaction. 

K
1

K
 

 

  ثالثا : عند جمع عدة معادالت : 

  

  االن سنتعامل مع مع عدة معادالت و ليس معادلة واحدة فقط 
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  لناخذ هذا المثال االفتراضي : 

A + B  ⇄  C + D         K
.

.
 

C + E   ⇄  B + F         K
.

.
 

  

  تنتج هذه المعادلة : جمع المعادلتتين عند 

A + E  ⇄  D + F       K
.

.
 

  

هي حاصل ضرب كال من  CTKالنهائية او من اين جاءت ؟ نالحظ انه قيمة  CKما الذي حدث بالضبط لقيمة 

C1K  وC2K  كيف ؟ ,  

  

  نحصل على التالي :  C2Kو  C1Kلو ضربنا مقدار 

K   .  K
C . D
A . B

 x 
B . F
C . E

D . F
A . E

 K  

  

الخاصة بهذه المعادالت ببعضها لنحصل  CKفاننا نضرب النجمع عدة معادالت و هكذا نستنتج انه عندما 
  للمعادلة الناتجة و يعبر عن ذلك بهذه العالقة :  CTKعلى 

 

If two or more reactions are added, the new K is the product of the individual K 

values. 

K   .  K   .  K … .  K  

 

Q ) For the reaction:                  N2(g) + 3H2(g)  ⇄ 2NH3(g)  

Kc =  0.0602 at 500 oC. What is the equilibrium constant for the following 

reaction?                                     NH3(g) ⇄ ½N2(g) +   H2(g) 
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Solution :  

  :  اوال ثم نرفع المقدار الى اس  CKلذلك نقلب    عكسنا التفاعل و ضربنا ب 

K
1

K
1

0.0602
4.08 

 

Q ) For the reaction:                    SO3(g) ⇄ SO2(g) + ½ O2(g) 

 Kc = 0.060 at 1000 K. What is the equilibrium constant for the following reaction?  

     2SO2(g) + O2(g) ⇄  2SO3(g)   

 

Solution :  

  :  2ثم نرفع المقدار الى اس  CKلذلك نقلب  2عكسنا التفاعل و ضربنا ب 

K
1

K
1

0.06
278 

 

Q ) If                             N2(g) + ½ O2(g) ⇄  N2O(g)         Kc1 = 2.4 x 10‐18 

 and                              N2(g) + O2(g)        ⇄ 2NO(g)        Kc2 = 4.1 x 10‐31  

What is the equilibrium constant for the reaction?             

                                     N2O(g) + ½ O2(g) ⇄ 2NO(g) 

 

Solution :  

  

  رك الثانية كما هي ثم نجمعهما فيكون : لنحصل على المعادلة االصلية يجب ان نعكس المعادلة االولى و نت
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N2O(g)    ⇄  N2(g) + ½ O2(g)      Kc1 =  .   
4.16 𝑥 10  

N2(g) + O2(g)        ⇄ 2NO(g)        Kc2 = 4.1 x 10‐31 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

N2O(g) + ½ O2(g) ⇄ 2NO(g)         

  K K   .  K 4.16 𝑥 10  𝑥 4.1 𝑥 10 1.7 𝑥 10  

 

Q ) If:                               HF(aq) ⇄  H+
(aq) + F‐(aq)                       Kc1 = 6.8 x 10‐4 

 and                                H2C2O4(aq) ⇄ 2H+
(aq) + C2O4

2‐
(aq)      Kc2 = 3.8 x 10‐8  

What is the equilibrium constant for the reaction? 

2HF(aq) +  C2O4
2‐
(aq)      ⇄ 2F‐(aq) + H2C2O4(aq) 

 

Solution :  

 و نعكس الثانية ثم نجمعهما فيكون :  2لنحصل على المعادلة االصلية يجب ان نضرب اول معادلة ب 

2HF(aq) ⇄  2H+
(aq) + 2F‐(aq)                       Kc1 = (6.8 x 10‐4)2 = 4.6 x 10‐7 

2H+
(aq) + C2O4

2‐
(aq)   ⇄ H2C2O4(aq)      Kc2 =  .   

2.6 𝑥 10  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

2HF(aq) +  C2O4
2‐
(aq)      ⇄ 2F‐(aq) + H2C2O4(aq) 

K K   .  K 4.6 𝑥 10  𝑥 2.6 𝑥 10 12.1 
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15.4 Heterogeneous Equilibrium 
 

الي تعبير االتزان اي  Heterogeneous equilibriumلن نتعمق كثيرا في هذا السكشن فالمقصود ب 
اال العناصر  CKثابت االتزان و كما ذكرنا هنا ال نكتب في الحالة الفيزيائية معادلة فيها عناصر مختلفة في 

  الغازية 

15.5 Calculating Equilibrium Constants 
  

   CKالثابت سنتحدث االن عن اهم جزء في التشابتر , طريقة حساب 

  و يكتب بهذه الطريقة كما علمنا : متفاعالت على نواتج  CKلثابت االتزان نحن نعلم تماما ان القانون العام 

K
C  . D
A  . B

 

  

اشرة بعد ان نجد تراكيز الي معادلة الطريقة ببساطة نطبق على القانون مبثابت االتزان بالتالي لحساب قيمة 
  , مثال بسيط على ذلك : المتفاعالت و النواتج 

  

An aqueous solution of acetic acid is found to have the following equilibrium 

concentrations at : 25 oC; [CH3COOH] = 1.65 x 10‐2 M , [H+] = 5.44 x 10‐4 M and 

[CH3COO‐] = 5.44 x 10‐4 M  .Calculate the equilibrium constant Kc for the ionization 

of acetic acid at . The reaction is        CH3COOH(aq) ⇄  H+
(aq) + CH3COO‐

(aq) 

 

Solution :  

  للتفاعل و نطبق مباشرة  CKلدينا تراكيز جميع المواد اذا نكتب 

  

K
H . CH3COO

CH3COOH
5.44 x 10 5.44 x 10

1.65 x 10
1.79 x 10   
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عندما يصل التفاعل الى الناتجة و المتفاعلة هذه المسالة تطبيق مباشرة النه اعطانا مباشرة التراكيز للمواد 
  االتزان حالة 

  

  ؟ االتزان فقط عندما وصل التفاعل الى النواتج لكن ماذا لو لم يعطينا اياها ؟ و اعطانا بدال من ذلك تركيز 

  

  نطبق هذه الخطوات : 

  

عندها النواتج قبل بدء التفاعل ( و يكون معطى ) علما ان تركيز المتفاعلة للمواد التراكيز االبتدائية نحدد  -
   0يكون 

  

, اما المتفاعلة المادة بمعامل مضروب  Xبمقدار نسمه المتفاعالت سينقص تركيز المتزن اثناء التفاعل  -
  الناتجة المادة بمعامل ايضا مضروب  Xار فستزداد بنفس المقدالنواتج 

  

)  Equilibrium concentrationلالتزان ( عند الوصول النواتج سيعطينا تركيز احد  Xلتحديد المقدار  -
   Xفي المعادلة و هكذا نحصل على الناتجة الخاص بهذه المادة المعامل , هذا التركيز سنقوم بقسمته على 

  

نا على التراكيز النهائية يكون حصلالنواتج  بالمقدار المذكور و اضفنا علىالمتفاعالت بعد ان نقصنا  -
  فنطبق على القانون , و هذه االسئلة ستوضح الخطوات اكثر فبالمثال يتضح المقال : 

  

Q ) 1.0 mole of H2(g) and 1.0 mole of I2(g) are introduced into a 5.0 L sealed flask. 

The following reaction occurs until equilibrium is established. 

H2(g)  +  I2(g)  ⇄  2HI(g) 

 At equilibrium, the mixture is found to contain 1.58 mole of HI. (a) What are the 

concentrations of H2, I2 and HI at equilibrium? (b) Calculate the equilibrium 

constant Kc. 

 

Solution :  
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  سنوضح االن كيف يتم تطبيق الخطوات السابقة بالتفصيل , 

  

  اوال نحدد التراكيز االبتدائية قبل التفاعل للمتفاعالت و النواتج : 

                                                              H2                            I2                            HI          

Conc. Before the equilibrium :        0.2 M                     0.2 M                     0 

  ** لمن يسال كيف جئنا بهذا التركيز قسمنا موالت كل مادة على الحجم الكلي **

  

  نفس المقدار :  مضروب بمعامل كل مادة و نزيد على النواتج Xبعد ذلك ننقص من المتفاعالت مقدار 

                                                              H2                            I2                            HI          

During reaction :                               0.2 – X                    0.2 – X                   +2X 

  

  بعد االتزان على معامله , فنكتب :  HIفنحدده بقسمة تركيز  Xاما المقدار 

M
.

0.316   M         X
.

0.158  

  

 X) نعوض مقدار  equilibrium concentrationsو االن ببساطة اليجاد التراكيز النهائية عند االتزان ( 
:  

                                                              H2                              I2                            HI          

Equilibrium concentraions :           0.042 M                 0.042 M                0.316  M              

  

  و سنقوم بنفس الخطوات تماما في جميع مسائل هذا الدرس , و لكن بالتتابع دون اي شرح الننا فهمنا الفكرة 

  

  :  CKو االن نقوم بحساب 

K
HI

H2 . I2
0.316

0.042  x 0.042
57 

KC > 1  product favored 
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Q ) In an experiment, 1.0 mol each of CO and H2 were allowed to react in a sealed 

10.0‐L reaction vessel at 500 K. When the equilibrium was established, the 

mixture was found to contain 0.0892 mole of CH3OH. (R = 0.0821 L.atm/Mol.K)   

CO(g) + 2H2(g) ⇄  CH3OH(g)   

Determine the equilibrium concentrations , KC AND KP at 500 K 

 

Solution :  

  نطبق الخطوات بشكل متتابع : 

                                                               CO                                    H2                   CH3OH 

Conc. Before the equilibrium :         0.1 M                              0.1 M                  0 

During reaction :                                 0.1 – X                            0.1 – 2X             +X 

𝑀
0.0892

10
0.00892                 𝑋

0.00892
1

0.00892 

Equilibrium concentrations :            0.092 M                        0.082 M           0.00892 M             

K
.

.

.   .
14.5  > 1  product favored  

K K RT ∆ 14.5 x 0.0821 x 500 8.6 x 10  

 

Q ) Consider the following reaction:        NH4CO2NH2(s) ⇄ 2NH3(g) + CO2(g)   

It was found that at 40 oC, the total gas pressure is 0.363 atm, calculate Kp and Kc? 

 

Solution :  

معا  2COو  3NH, هذا يعني عند جمع ضغط  atm 0.363في هذا السؤال يقول ان الضغط الكلي يساوي 
و المادة الصلبة لن يكون لها ضغط اصال النها ليست غاز , يجب ان نضع هذه  atm 0.363سيعطينا 

  المعلومة في ذهننا قبل التطبيق على الخطوات : 
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                                                             NH4CO2NH2                      NH3                         CO2                          

Pressures before  equilibrium :               solid                    0                              0 

During reaction :                                        solid                   +2X                        +X                                      

X
0.363

3
0.121 

Equilibrium pressures :                             solid              0.242 atm                  0.121 atm 

النه ذكر الضغط الكلي للمادتين و لم يذكر لمادة واحدة فقط فقسمنا على عدد  3**مالحظة : قسمنا على 
  الموالت الكلي ** 

  

K P . P 0.242  x 0.121 7.1 x 10  

K K RT ∆  → 7.1 𝑥 10 K  0.0821 𝑥 40 273    

 K  4.18 𝑥 10  < 1  reactant favored 

 

Q ) A flask is charged with 2.00 atm of NO2(g) and 1.00 atm of N2O4(g) at 25 oC and 

allowed to reach equilibrium.  When equilibrium is established, the partial 

pressure of NO2 has decreased by 1.24 atm. (a) What are the partial pressures of 

NO2 and N2O4 at equilibrium?  (b) Calculate Kp and Kc for following reaction at 25 
oC.                                                 2NO2(g) ⇄  N2O4(g) 

 

Solution :  

  هذه المرة :  0هذه المرة هناك ضغط ابتدائي للنواتج , سنضعه و لن نضع 

                                                                           NO2                                                 N2O4   

Pressures before  equilibrium :                 2 atm                                     1 atm 

During reaction :                                         2 – 2X                                      1 + X  

X
1.24

2
0.62 

Equilibrium pressures :                            0.76 atm                                  1.62 atm 
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هذه المرة لم يذكر الضغط النهائي للناتج او للمتفاعل و لكنه ذكر ان المادة المتفاعلة نقص ضغطها  بمقدار 
  موضح في الحل هي مقدار ما نقص كما هو  2Xالن  1.24هي  2Xو من هنا اعتبرنا ان  1.24

K
P
P

1.62
0.76

2.8 

K K RT ∆  → 2.8 K  0.0821 𝑥 25 273  

K 68.6 >  product favored  

  

15.6 Applications of equilibrium constants 

  
  الي معادلة :  CKثابت االتزان اهم االهداف التي تحققها دراسة و معرفة قيمة 

1‐  Predicting th direction of a reaction :  

  

للمعادلة نستطيع معرفة ما هي الطروف التي يكون عندها التفاعل ثابت االتزان عن طريق معرفة قيمة 
لكل مادة في التفاعل حتى يوصف هذا التفاعل  عليها , او ما هي التراكيز التي يجب ان نحصلمتزن 

  , لكن كيف ؟ باالتزان 

  

؟ قلنا عندها انه يسمى  19الذي شرحناه في تشابتر )  reaction quotient  )Qهل تتذكرون مصطلح 
 Qاما المتزن هو ثابت للتفاعل  CKو لكن الفرق ان  CKللتفاعل و مفهومه هو تماما مثل الحاصل االيوني 
  , كيف ؟ سنوضح اكثر متزن كان او غير متزن فهي الي تفاعل 

  

فقط , فاذا طبقنا على قانونه و اتزانه هو قيمة واحدة للتفاعل ال تتغير ابدا و هي تعبر عن  CKثابت االتزان 
اصال و يكون اسم متزن في هذا التفاعل فهذا يعني ان التفاعل غير  CKحصلنا على ناتج مختلف عن قيمة 

  االتزان ال ثابت  Qالحاصل االيوني ثابت هو ال

  

, بمعنى اخر االتزان توقع اي اتجاه سيتخذه التفاعل حتى يصل الى  على CKلذلك في وضع كهذا يساعدنا 
  ؟ لمعرفة ذلك سنذكر هذه القاعدة الجوهرية : متفاعالت اكثر ام نواتج هل سيحرص على تكوين 
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   at equilibriumالتفاعل متزن  : CKمع  Qعند تساوي  -

  

و هذا يستدعي نقصا  CKالى ان تصل ل  Q, هذا يعني اننا يجب ان نقلل من مقدار  CQ > Kعندما يكون  -
( النها في مقام القانون ) و لذلك التفاعل المتفاعالت ( النها في بسط القانون ) و زيادة في النواتج في 

  اليسار اي الى المتفاعلة سيتجه التجاه تكوين المواد 

  

  

و هذا يستدعي زيادة  CKل ل الى ان تص Q, هذا يعني اننا يجب ان نزيد من مقدار  CQ < Kعندما يكون  -
  اليمين , اي الى النواتج لذلك سيتجه التفاعل التجاه تكوين المتفاعالت و نقصا في النواتج في 

  

  

 

Q ) For the reaction:              CO(g) + 2H2(g) ⇄  CH3OH(g)  Kc = 15.0    at a certain 

temperature. Is a reaction mixture that contains 0.40 M CO, 0.80 M H2, and 0.10 

M CH3OH at equilibrium? If not, in which direction will the net reaction occur? 

 

Solution :  

Q
CH3OH

CO . H2
0.1

0.4 x 0.8
0.39 

Q < KC  not at equilibrium , the direction is to the right  
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Q ) Consider the following reaction:              2NO (g) + O2 (g) ⇄ 2NO2 (g) 

 KC = 6.9 x 105 A 5.0 L vessel contains 0.060 mol NO, 1.0 mol O2, and 0.80 mol NO2. 

Is this system at equilibrium? If the system is not at equilibrium, does the reaction 

proceed in the forward or reverse direction to reach equilibrium? 

 

Solution :  

NO
n
V

0.06
5

0.012 M       O2
1
5

0.2 M      NO2
0.8
5

0.16 M 

Q
NO2

O2 . NO
0.16

0.2 x 0.012
888.9 

Q < KC  not at equilibrium < the direction is to the right 

 

 

 

2‐  Calculate the equilibrium concentrations 

 CKهذه المرة سنستخدم  X, كنا نستخدم التراكيز اليجاد قيمة  15.5و هي طريقة عكسية السئلة سكشن 
  و الطريقة ساوضحها خالل االمثلة :  Xاليجاد 

  

Q ) 0.5 M each of H2 and I2 are introduced into a sealed flask The following 

reaction occurs until equilibrium is established. Calculate the equilibrium 

concentrations of H2, I2 and HI.     KC = 50.5 

H2(g)     +      I2(g)  ⇄     2HI(g) 

 

Solution :  

  :  CKسنخرجها من  Xلكن قيمة  15.5سنطبق نفس خطوات سكشن 
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                                                                H2                                                       I2                                HI         

Conc. Before the equilibrium :       0.5 M                                0.5 M                           0 

During the reaction :                       0.5 – X                               0.5 – X                      +2X 

K
HI

H2 . I2
   → 50.5

2X
0.5 X  x 0.5 X

    → X 0.39  

Equilibrium concentrations :          0.11 M                            0.11 M                    0.78 M         

  

استعمل االلة الحاسبة العلمية او حلها خطوات بايدك حتى  Xبة في ايجاد مالحظة : ممكن تالقو صعو** 
  **تكون معادلة تربيعية و توصلو للناتج 

  

Q ) For the equilibrium              PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g) ,   the equilibrium constant Kp 

is 0.497 at 500 K. A gas cylinder at 500 K is charged with PCl5(g) at an initial 

pressure of 1.66 atm.What are the equilibrium pressures of PCl5,PCl3,Cl2 at this 

temperature  

 

Solution :  

                                                                     PCl5                         PCl3                          Cl2 

Pressures before equilibrium :            1.66 atm                      0                             0 

During reaction :                                    1.66 – X                      +X                           +X 

K
P  . P

P
  → 0.497

X
1.66 X

    → X 0.69 

Equilibrium pressures :                         0.97 M                    0.69 M                       0.69 M 

  

Q ) 1.24 mol SO2 (g) and 0.750 mol NO2 (g) are combined in a 2.50 L flask, and the 

reaction is allowed to reach equilibrium. Determine the concentration of each 

species present at equilibrium.           SO2 (g) + NO2 (g) ⇄ SO3 (g) + NO (g)       KC = 3.75 
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Solution :  

SO2
.

.
0.496 M                  NO2

.

.
0.3 M   

                                                                 SO2                        NO2                 SO3               NO 

Conc. Before the equilibrium :        0.496 M            0.3 M                 0                    0 

During reaction :                               0.496 – X           0.3 – X               +X                 +X 

K
SO3 . NO

SO2 . NO2
   → 3.75

X
0.496 X 0.3 X

    → X 0.24 

Equilibrium concentrations :            0.256 M           0.06 M          0.24 M           0.24 M 

  

  

  

Calculating the percentage yield of formation :  

  

, اي ما هي  percentage yield of formation قد يطلب احيانا في بعض االسئلة حساب ما يسمى بال
من المركب مقارنة ان كان التفاعل تم الى نهايته تكون كفاءة التفاعل ان صح التعبير , النها تقيس نسبة ما 

  , و قانونه هو :  التفاعالت المتزنةال جزء منها فقط كما يحدث في لنواتج المتفاعالت و تحولت كل 

  

%yield
Product

Reactant𝑠
 x 100% 

  حيث : 

[Product] :  بعد االتزان الناتج تركيز   

[Reactants] :  قبل االتزان المتفاعلة تركيز جميع المواد   
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15.7 Le Châtelier’s Principle 
 

, لكن كما هو النواتج و المتفاعالت يعتمد على قيم معينة لتراكيز  CKثابت االتزان في اي تفاعل تعبير 
درجة او نرفع الضغط معلوم هذه التراكيز يمكن ان تتغير اذا ما غيرنا بعض الظروف المحيطة , كان نزيد 

 Qحاصل ايوني  للتحول الى CKثابت االتزان , و اذا تغير تركيز اي مادة في التفاعل ستتغير قيمة الحرارة 

 

اتزان بعد تغيير الظروف المحيطة باختالل في  Qالى  CKيصف الكيمياؤيون هذه الحالة التي نغير فيها قيمة 
  اتزانه التفاعل , و قام العالم الفرنسي لو شاتيلييه بشرح كيف يتصرف التفاعل عندها حتى يستعيد 

  

 

1‐ Effect of adding or removing substance :  

  لنفترض تفاعل كهذا : 

N2(g) + 3H2(g)  ⇄ 2NH3(g) 

  ؟  3NHكميات من فنا اضماذا سيحدث اذا 

  

قد اختل , و االتزان فنقول ان  CKفي تركيزه , و هذا يغير من قيمة زيادة سيحدث  3NHل اضافتنا بمجرد 
اي اتجاه اليسار التفاعل الى يزاح لذلك  3NHيجب ان يتخلص التفاعل من الكمية الزائدة ل االتزان ليعود 
  كما كان االتزان و هكذا يعود  3NHو يقل تركيز المتفاعالت فيزداد تركيز المتفاعالت تكوين 

  

 2Hو ليعود كما كان يجب ان نتخلص من كمية االتزان ؟ هنا ايضا يختل  2Hلكن ماذا لو اضفنا كمية من 
  يزيد 3NHاما تركيز المتفاعالت فيقل تركيز النواتج او اتجاه تكوين اليمين الزائدة فيزاح التفاعل الى 

  

  ناخذ تفاعل اخر حتى تتضف الصورة بشكل كامل : 

CO(g) + 2H2(g)  ⇄  CH3OH(g) 
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  ؟  COكميات من ازلنا ماذا سيحدث اذا 

و ليعود يجب ان االتزان و هكذا يختل  Qالى  CKسيقل تركيزه فتتغير قيمة  COلكميات من ازالتنا بمجرد 
فيزداد تركيز المتفاعالت او اتجاه تكوين اليسار التفاعل الى يزاح لذلك  COيعوض التفاعل النقص في 

  النواتج و يقل تركيز المتفاعالت 

  

   ؟ جاوب بنفسك  OH3CHماذا سيحدث لو ازلنا كميات من 

  

   CKالنها هي الوحيدة التي تدخل في تعبير المواد الغازية علما ان القاعدة ال تنطبق اال على 

 

2‐ Effects of pressure and volume changes :  

  ؟ لناخذ هذه المعادلة كمثال : االتزان على الضغط االن كيف يمكن ان يؤثر تغير 

2SO2( g ) + O2( g ) ⇄ 2SO3( g ) 

 

الضغط يحدث داخل وعاء , لنفترض اننا زدنا الغازي يجب ان نتخيل ان هذا التفاعل الضغط لنفهم تاثير 
الطاقة الحركية تجعل التفاعل يحدث في حجم او حيز اصغر مؤديا الى زيادة الضغط على الوعاء , زيادة 

  االتزان ايضا فيختل  CKو بالتالي سرعة التفاعل تزداد و يتغير معها قيمة الغاز لجزيئات 

  

الزائد , و ذلك عن طريق انتاج اقل الضغط خلص التفاعل من يجب ان يت, و لكي يعود االتزان كما كان 
او اتجاه اليمين , فيزاح التفاعل الى الضغط النه كلما قلت عدد الجزيئات ينخفض الغاز عدد من جزيئات 

  النواتج و يزداد تركيز المتفاعالت فيقل تركيز النواتج تكوين 

  

ببعضها و بالتالي تقل الغازية ل من تصادم الجزيئات فان الحجم يزيد , و هذا يقلالضغط اما عندما نقلل 
عن طريق انتاج اكبر  ضغطه, و لكي يعود يحتاج التفاعل الى ان يزيد من االتزان سرعة التفاعل و يختل 

  و قس على ذلك اليسار , فيزاح التفاعل الى الغاز عدد من جزيئات 
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  مثال اخر لتتضح الفكرة : 

PCl5( g ) ⇄ PCl3( g ) + Cl2( g )  

  

عبر الضغط و لكي يعود يجب ان نتخلص من االتزان ؟ كما قلنا سابقا سيختل الضغط ماذا يحدث ان زدنا 
  اليسار انتاج اقل عدد من جزيئات الغاز فيزاح التفاعل الى 

  

3‐ The Effect of Temperature  : 

  

  دعونا ناخذ هذه المعادلة : درجة الحرارة لنفهم تاثير 

CH4(g) + H2O(g) ⇄  CO(g) + 3H2(g)              ΔHo = 205 kJ 

 

  في هذا الدرس بهذه الصورة : المعادالت الحرارية االفضل ان نكتب 

  , نكتب : النواتج الحرارة في  exothermic, تفاعل المتفاعالت الحرارة في  endothermicتفاعل  -

CH4(g) + H2O(g) + 205 kJ ⇄  CO(g) + 3H2(g)               

 

لذلك عند المتفاعالت تعتبر االن في  kJ 205 فاعل ؟ الحرارة التدرجة حرارة االن ماذا سيحدث لو رفعنا 
ستزداد و كاننا نقول اننا اضفنا مادة في التفاعل !! لذلك كما حدث في تاثير اضافة رة درجة الحرارفع 

اي اليمين الزائدة لذلك يزاح التفاعل الى الحرارة و لكي يعود يجب ان نتخلص من االتزان المواد سيختل 
  النواتج اتجاه تكوين 

  

التفاعل لذلك يحتاج التفاعل لتعويض هذا النقص فيزاح التفاعل حرارة ستقل درجة الحرارة اما اذا اخفضنا 
  اليسار الى 

  

الي  CKمة هي الطريقة الوحيدة التي يمكن استعمالها حتى نغير من قيدرجة الحرارة مالحظة هامة جدا : 
مختلفة عما كانت عليه فاذا ازيح التفاعل  CKسيكون له قيمة االتزان لذلك عندما يعود التفاعل الى تفاعل 
  تكون اقل لليسار الجديدة اكبر اما اذا ازيح  CKتكون لليمين 
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  :  exothermicمثال اخر حتى تتضح الصورة هذه المرة لتفاعل 

N2(g)  +  3H2(g) ⇄  2NH3(g)           ΔHo = ‐92 kJ 

  فتكون المعادلة : النواتج تضح الحرارة في مكانها في 

N2(g)  +  3H2(g) ⇄  2NH3(g)  + 92 kJ 

 

و لكي يعود االتزان لذلك يختل  kj 92التفاعل عن حرارة ؟ ستزداد درجة الحرارة ماذا سيحدث اذا رفعنا 
, هذا ايضا يقلل من المتفاعالت او اتجاه تكوين اليسار الزائدة فيزاح التفاعل الى الحرارة يجب التخلص من 

  الجديدة  CKقيمة 

  

  اكبر  CK, و هذا يعطينا اليمين التفاعل فيزاح التفاعل الى حرارة ستنقص درجة الحرارة اما اذا اخفضنا 

  

4‐ The Effect of Catalysts :  

يزيد من سرعة التفاعل عموما , و في  catalystالعامل الحفاز , فان  14كما ذكرنا سابقا في تشابتر 
  بنفس المقدار تماما العكسي و االمامي يزيد سرعة التفاعل المتزنة التفاعالت 

  

 Qكما هي و لن تتغير الى  CKلذلك فان كل ما يقوم به فعليا هو الوصول لالتزان بشكل اسرع لكن ستبقى 
  النواتج و المتفاعالت لن يغير شيئا من تراكيز العامل الحفاز الن 

  

Consider the equilibrium :  

N2O4(g) ⇄ 2NO2(g)                          ΔH° = 58.0 kJ 

In which direction will the equilibrium shift when (a) N2O4 is added,(b) NO2 is 

removed,(c) the pressure is increased by addition of N2(g) ,(d) the volume is 

increased,(e) the temperature is decreased? 

 

Solution :  
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)a(  4عند اضافةO2N  يزاح التفاعل الى اليمين  

)b(  2عند ازالةNO  يزاح التفاعل الى اليمين  

)c(  2صحيح ان الضغط زاد و لكن باضافة مادة غير موجودة في التفاعل اصالN لذلك لن يحدث شيء  

(d)  بزيادة الحجم يقل الضغط فيزاح التفاعل الى اتجاه تكوين اكبر عدد جزيئات اي الى اليمين  

(d)  التفاعلendothermic  اي الحرارة في المتفاعالت بالتالي نقص درجة الحرارة يزيح التفاعل الى
  اليسار 

  

Q ) for the reaction :              PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g)  ΔH° = 87.9 kJ 

in which direction will the equilibrium shift when (a)Cl2(g) is removed,(b)the 

temperature is decreased,(c) the volume of the reaction system is increased,(d) 

PCl3(g) is added? 

 

Solution :  

)a(  2عند ازالةCl  يزاح التفاعل الى اليمين  

(b)  التفاعلendothermic  نقص درجة الحرارة يزيح التفاعل الى  بالتاليلذلك الحرارة في المتفاعالت
  اليسار 

(c)  زيادة الحجم يقلل من الضغط لذلك يزاح التفاعل التجاه تكوين اكبر عدد جزيئات اي الى اليمين  

)d(  3عند اضافةPCl  يزاح التفاعل الى اليسار  

  

Q ) for the reaction :        PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g)     in which direction will the 

equilibrium shift when : (a) pressure increases , (b) volume expands and pressure 

drops , (c) 1.0 atm of He(g) is added to the rxn vessel. 

 

Solution :  

(a) ل عدد من الجزيئات اي الى اليسار بزيادة الضغط يزاح التفاعل التجاه تكوين اق  

(b) عندما يقل الضغط يزاح التفاعل الى اتجاه تكوين اكبر عدد جزيئات اي الى اليمين  
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(c)  عند اضافةHe  على الرغم ان الضغط الكلي يزداد اال ان هذه المادة غير موجودة في التفاعل اصال
  لذلك لن يحدث شيء 

  

Q ) for the following reaction :   H2(g) + Cl2(g) ⇄ 2HCl(g)      in which direction will the 

equilibrium shift when   , (a) the pressure of the system increased , (b) HCl is 

removed  

 

Solution :  

(a)  في هذا التفاعل عدد جزيئات الغاز متساوية في الجهتين لذلك مهما زدنا الضغط او قللناه لن يحدث شيء  

(b)  عند ازالةHCl  يزاح التفاعل الى اليمين  

  

Q ) Determine whether the following reactions favor high or low pressures? 

1. 2SO2(g) + O2(g) ⇄  2SO3(g) 

2. PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g) 

3. CO(g) + 2H2(g) ⇄ CH3OH(g) 

4. N2O4(g) ⇄ 2NO2(g) 

5. H2(g) + F2(g) ⇄ 2HF(g) 

 

Solution :  

تزداد فعالية اي تفاعل في الكون كلما كون نواتج اكثر اي كلما ذهب التفاعل لليمين , لذلك كل الفكرة في  
  مين فقط السؤال هو ماذا نفعل في الضغط حتى يزاح التفاعل للي

بالتالي اذا كان عدد جزيئات النواتج اكثر من المتفاعالت يجب ان نقلل الضغط حتى يزاح التفاعل التجاه 
تكوين اكبر عدد جزيئات اي الى اليمين في هذه الحالة , اما اذا كانت النواتج اقل من المتفاعالت يجب ان 

  ات اي الى اليمين ايضا في هذه الحالة :نزيد الضغط حتى يزاح التفاعل التجاه تكوين اقل عدد جزيئ

1) high pressure              2) low pressure            3) high pressure  

4) low pressure               5) none  
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Q ) Determine whether the following reactions favors high or low temperature? 

1. 2SO2(g) + O2(g) ⇄  2SO3(g)                        ΔHo = ‐180 kJ 

2. CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2(g) + H2(g)       ΔHo = ‐46 kJ 

3. CO(g) + Cl2(g) ⇄ COCl2(g)                  ΔHo
 = ‐108 kJ 

4. N2O4(g) ⇄ 2NO2(g)                                            ΔHo
 = +57 kJ 

5. CO(g) + 2H2(g) ⇄ CH3OH(g)                        ΔHo
 = ‐270 kJ   

 

Solution :  

نفس فكرة السؤال السابق تقريبا , ليتجه التفاعل الى اليمين يجب تطبيق الظروف التي تزيح هذا التفاعل 
تكون الحرارة في النواتج لذلك يجب ان نقلل من درجة  exothermicلتكوين النواتج , في التفاعالت 

  الحرارة حتى يزاح التفاعل لليمين 

  

ة حتى رتكون الحرارة في المتفاعالت لذلك يجب ان نزيد من درجة الحرا endothermicاما في تفاعالت 
  يزاح التفاعل لليمين 

  

1) low temperature            2) low temperature                3) low temperature  

4) high temperature           5) low temperature  

 

 

 

 

   و هيك بكون خلصنا التشابتر 
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اوال و قبل الدخول في محتويات التشابتر , مقدمة 
 تعريفية عنه : 

 

احد اكبر اقسام الكيمياء عامة تدخل تقريبا في كل 
راسة شاملة لالحماض و شيء في حياتنا اليومية , د

القواعد , ما هي االحماض و القواعد اصال , كيف 
نحكم على مادة انها حمض ام قاعدة , الخواص التي 
تميز كال منهما , استخداماتها , كيف تتفاعل كيميائيا , 
ما هي االمالح التي تنتج عنها و كيف يتم تصنيفها و 

يني و ما فهوم االس الهيدروجما هو ماالستفادة منها , 
كل هذه التساؤالت سيتم مناقشتها عمليا ,  هي تطبيقاته

 بالتدريج في هذا التشابتر 
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Remark : Acids & Bases  

 
منكم قد سمع سابقا بمفهوم االحماض و القواعد سواء كان ذلك بعيدا عن الكيمياء او  من الوارد جدا ان كثيرا

االحماض يتعارف عليها انها مواد ذات مذاق حامض و لذعة واضحة في اللسان ,  ,تحت اطرها , عمليا
  على سبيل المثال الليمون تعتبر من الحمضيات 

  

اما القواعد فترتبط بالمرارة غالبا و تتسم بكونها زلقة , اقرب مثال على ذلك الصابون , و لكن هذه المفاهيم 
  االن التعرف على هذه المركبات و المواد بصورة علمية ممنهجة كلها مفاهيم دارجة بين الناس , نحن نريد 

  

, على عنصر االكسجين ( العكس غير صحيح طبعا )  ماء قديما ان اي حمض يجب ان يحتوياعتقد العل
بمفهومه لالحماض و القواعد الذي ينص على  Arrheniusارهينيوس على اثر ذلك خرج العالم السويدي 

  التالي : 

  

  ) Produces H+( عند اذابتها في الماء  H+هي المواد التي تنتج االحماض  -

  ) Produces OH‐( عند اذابتها في الماء  OH‐القواعد هي المواد التي تنتج  -

  

عندما يذوب في الماء , و كذلك  H+يعتبر حمض النه ينتج  HCl كلوريد الهيدروجين فعلى سبيل المثال ,
  و الكثير من االمثلة االخرى   HClO3HF,HNO,3االمر بالنسبة ل

  

عندما يذوب في الماء و كذلك االمر  OH‐النه ينتج قاعدة  NaOH هيدروكسيد الصوديوم و كذلك يعتبر
   KOH,LiOHبالنسبة ل 

  

ال و لكن ان تعمقنا اكثر في مفهومنا لالحماض و القواعد , نجد بعض المواد تعتبر احماض على الرغم انها 
تذوب في الماء اصال , و كذلك االمر بالنسبة للقواعد , فقد تذوب بعذ هذه المواد في مذيبات اخرى و تنتج 

  و قد تصنف احماض او قواعد بطرق اخرى اشمل و اوسع و هذا ما سنتعرف عليه الحقا OH‐او  H+لنا 
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16.2 Brønsted‐Lowry Definition 
  

القواعد محصور بشكل ضيق جدا و ال يعترف اال بالمحاليل المائية و لالحماض و ارهينيوس كان تعريف 
هذا يتنافى مع كون هذه االحماض و القواعد تدخل حرفيا في كل شيء في حياتنا اليومية , فمن اين جاء هذا 

  التطور ؟

  

توماس لوري ) و طريقة  –ن طورا هذا المفهوم ليصبح اكثر شمولية ( يوهانس برونستد هناك عالما
  Protonبالبروتون طرحهما لمفهوم الحمض و القاعدة تعتمد اعتماد كلي على ما يسمى 

  

لاللكترون سمي ببروتون النه عند فقد ذرة الهيدروجين  و H+ايون الهيدروجين الموجب البروتون يمثل 
  الوحيد يكون بذلك يحتوي فقط على بروتون واحد في نواته و ال يحتوي على اية الكترونات 

  

  ينص هذا المفهوم على : 

  عند تفاعلها  H+هي مواد تفقد بروتونا االحماض  -

  عند تفاعلها  H+هي مواد تكتسب بروتونا القواعد  -

عملية الفقد و الكسب تكون متزامنة اي اذا فقد الحمض بروتونا في التفاعل ال بد ان يكتسبه المادة  -
  ضيح كل ذلك باالمثلة تو االخرى و تكون بذلك قاعدة , سيتمالمتفاعلة 

  

HF (g)  + NH3 (g)     ⇄    NH4
+
  + F‐  

  

+ليتحول الى  3NHفي النواتج , و اكتسب هذا البروتون  F‐فقد بروتونا و تحول الى  HFنالحظ ان 
4NH  ,

  قاعدة  3NHو حمض  HFفيكون 
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و لكن هل هناك تسمية معينة للنواتج ؟ فمثال الحمض عند ازالة البروتون منه الى ماذا يتحول في مفهوم 
  ؟ لوري  -برونستد 

  

 H+و بما انها تعتمد على )  ⇄لوري تحدث في االتجاهين ( وجود اشارة  – نالحظ ان تفاعالت برونستد

تفاعلت مرة اخرى ستكون بمثابة مادة قد  اذا )H+الناتجة عن فقد الحمض (فالمادة المتكونة في التفاعل 
فهي ان  H+كسب القاعدة ل عنالمادة الناتجة التفاعل فتكون قاعدة !! و العكس صحيح مع  في H+اكتسبت 

فتكون حمض !! لم تفهم شيء صحيح ؟ سنوضح لك  H+تفاعلت مرة اخرى ستكون بمثابة مادة فقدت 
  بالمثال 

  

و  HFكون ان تفاعل مرة اخرى في االتجاه العكسي سي , H+ل HFتكون نتيجة فقد  F‐في المعادلة السابقة , 
  ) Conjugate baseبالقاعدة المرافقة ( لوري تسمى هذه المادة  - قاعدة , و في مفهوم برونستد هو بالتالي

  

+و كذلك بالنسبة ل 
4NH  3تكون نتيجة كسب فقدNH  ل+H  ان تفاعل مرة اخرى في االتجاه العكسي ,

  ) Conjugate acidبالحمض المرافق ( و بالتالي هو حمض , و يسمى  3NHسيكون 

  

لوري يسمى الحمض مع قاعدته المرافقة او القاعدة مع  - و اخيرا وجب االشارة الى ان في مفهوم برونستد
  ) HF/F -- +4NH/3NH‐مثال : ( )  se pairba‐Conjugate acidباالزواج المترافقة ( حمضها المرافق 

  

  مثال اخر : 

 

HNO2 (aq) + H2O (l)    ⇄   H3O+
 (aq) + NO2

‐
 (aq) 

  

2HNO  فقد بروتون فيعتبر حمض  

  اكتسب الماء هذا البروتون فيعتبر قاعدة في هذه المعادلة 

‐
2NO  هو االيون الناتج عن فقد الحمض للبروتون فيعتبر القاعدة المرافقة  

  هو االيون الناتج عن كسب القاعدة للبروتون فيعتبر الحمض المرافق  O3H+ايون الهيدرونيوم 
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لوري و  –المخطط التالي بعض احماض برونستد  ي مفهوم االزواج المترافقة , يبينلنتعمق االن قليال ف
  قواعدها المرافقة : 

  

  

  

  ؟ المثال االخير بروتون , لكن ماذا عن اول اربعة امثلة كانت منطقية فجميعها احماض النها فقدت 

  

3‐ايون 
4PO  لوري و السبب في  –ال يمكن في اي حال من االحوال ان يكون حمض وفقا لمفهوم برونستد

ذلك انه ال يحتوي اصال على ذرة هيدروجين في تركيبه حتى يفقدها و بالتالي ال يمكن ان يكون له قاعدة 
  مرافقة

  

لوري بشرط ان يحتوي على ذرة هيدروجين في  –كن ان تكون حمض برونستد نستنتج اذا ان اي مادة يم
  تركيبه يمكن ان يفقدها 
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  لوري مع احماضها المرافقة :  –و االن هذا مخطط اخر لمجموعة من قواعد برونستد 

  

  

  

  ؟ اخر مثال اول اربعة امثلة ليست بها اية مشكلة فجميعها قواعد اكتسبت بروتونا , لكن ماذا عن 

  

ال يمكن ان يكتسب بروتونا اضافيا الن ذرة الكربون محاطة باربعة روابط و بدون وجود  4CHنالحظ ان 
+اي زوج الكتروني حر ( مش مكون رابطة ) لذلك من المستحيل ان يتكون مركب 

5CH  مثال  

  

رط ان يكون له القدرة على لوري لكن بش –نستنتج اذا ان اي مادة يمكن ان تكون قاعدة في مفهوم برونستد 
عنده زوج  يكون حمل الرابطة االضافية الناتجة من اضافة ذرة هيدروجين جديدة في التركيب ( يعني 

  الكتروني غير رابط ) 

  

 

Acids and Bases categories :  

  

قبل الدخول الى تصنيف االحماض و القواعد يجب ان نحدد على ماذا يعتمد هذا التصنيف , في واقع االمر 
  , و لكن ماذا نعني بقوة الحمض او قوة القاعدة ؟ قوتها تم تصنيف االحماض و القواعد حسب 
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 مض تكمن في مدىلتالي فان قوة اي حعلمنا ان الحمض هي مادة تفقد البروتون او ذرة الهيدروجين و با
  مقدرته على فقد هذا البروتون , على سبيل المثال : 

  

  يتفاعل مع الماء ليكون ايون الهيدرونيوم و ايون الكلوريد وفقا للمعادلة التالية :  HClمركب 

HCl   + H2O      →     H3O+   + Cl‐ 

  

قوي جدا  HClذلك نقول ان تفككت الى نواتج (مع فقد البروتون بالطبع) ل HClنالحظ ان كامل كمية 
الن قدرته على فقد البروتون عالية للحد الذي يسمح له بفقد البروتون تماما ليس بشكل جزئي كما كحمض 

لتوضيح عملية التفكك , الماء و ستكون جميع االمثلة بالتصنيف معادالت ذوبان في سنرى في التصنيف , 
   االن لندخل على التصنيف مباشرة 

  

1‐ A strong acid:  

االحماض القوية كما وضحناها قبل الدخول للتصنيف , و هي احماض تتفكك بشكل كامل عندما تذوب في 
  في النواتج اضافة للقاعدة المرافقة O3H+الماء , لتتحول كامل كمية الحمض الى ايون الهيدرونيوم 

  

  مثال : 

HNO3 + H2O    →    H3O+ + NO3
‐   

  

تحولت الى نواتج ( مع فقد البروتون ) لذلك فهو يعتبر حمض قوي ,  3HNOكمية الحمض كامل نالحظ ان 
‐كما تعتبر القاعدة المرافقة 

3NO  تكاد تكون معدومة الخواص القاعدية , لكن لماذا ؟ ضعيفة جدا جدا  

  

بما ان الحمض يتفكك بشكل كامل بالتالي فان القاعدة المرافقة ال يمكن ان تعود لتتفاعل مرة اخرى و تكسب 
البروتون , بالتالي فان قدرتها على كسب البروتون تكاد تكون معدومة من االساس و اذا تصنف كقاعدة 

  ضعيفة 

  

 – HCl – HBrي على بروتون واحد مثل بقي ان نعلم ان االحماض القوية تنقسم الى نوعين , االول يحتو

3HNO  و يدعىMonoprotic acid  4, اما االخر يحتوي على بروتونين مثالSO2H  و يسمىDiprotic 

acid  
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2‐ weak acids :  

  ن على هذا االمر اكسان المتعحمض لن يتفكك بشكل كامل , بل سيتأين جزئيا و تدل عالمة السهماهنا ال

  مثال : ) ,  ⇄( 

CH3COOH   +  H2O     ⇌  H3O+ +    CH3COO‐ 

  

و بالتالي فان قدرته على فقد البروتون اقل بكثير من جزئيا تأين  COOH3CHنالحظ ان حمض االسيتيك 
  ايضا , لكن لماذا؟ضعيفة  COO3CH‐االحماض القوية فيعتبر اذا حمض ضعيف , و تكون القاعدة المرافقة 

  

اذا فالكمية الناتجة من القاعدة المرافقة لن تتفاعل كلها مرة اخرى و ,  بما ان الحمض لم يتفكك بشكل كامل
تكتسب بروتون لتكون الحمض , سيتفاعل جزء قليل منها فقط و هذا يعني ان قدرتها على كسب البروتون 

  ما زالت ضعيفة 

  

يوضح المخطط التالي جدول لبعض االحماض و ترتيبها حسب قوتها من االقوى الى االضعف , على 
  اليسار االحماض و على اليمين قواعدها المرافقة : 
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3‐ substance with negligible acidity :  

 

هذه المواد تحتوي على ذرة هيدروجين و عند تفاعلها مع الماء و ذوبانها بالفعل تفقد البروتون الموجود في 
تركيبها فتعتبر حمض , و لكن في الحقيقة ليس لها اي خواص حمضية تقريبا فال ينطبق عليها عمليا ايا 

   ميزة من مميزات االحماض 

  

و لها قدرة عالية على كسب قوية جدا جدا رافقة التي تكونها تكون و السبب في ذلك يعود الى ان القواعد الم
  البروتون , و سيتم توضيح ذلك بالمثال : 

  

( الذي يعتبر حجر االساس في القواعد ) , عندما يذوب في  OH‐احد هذه المواد هو انيون الهيدروكسيد 
يميل بسرعة كبيرة الى كسب و هو يعتبر انيون غير مستقر على االطالق و  2O‐الماء يكون انيون 

  مجددا  OH‐البروتون مرة اخرى و تكوين 

  

معدوم  OH‐و بالتالي يكون  2O‐و ليس القاعدة المرافقة  OH‐و هذا يؤدي الى محلول يتكون معظمه من  
  قاعدة مرافقة قوية جدا  2O‐الخواص الحمضية ( و هو قاعدة قوية ايضا ) و 

  

4‐ strong bases :  

 

هي المواد التي تفكك كليا في الماء بعد كسب البروتون فتتحول كامل كمية القاعدة الى حمض مرافق و 
   OH‐انيون الهيدروكسيد 

  

و الحمض المرافق يكون ضعيف جدا و يكاد يكون معدوم الخواص الحمضية , و السبب في ذلك كما ذكرنا 
الحمض المرافق ليفقد البروتون و يكون القاعدة  في االحماض القوية ان التفاعل تم بشكل كامل فلن يرجع

  مرة اخرى 
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  ( جميع المعادالت ستكون معادالت تفكك بافتراض الذوبان في الماء ) امثلة : 

  NaOH – KOH – LiOHمثل )  alkaline metals( هيدروكسيدات الفلزات القلوية  -1

NaOH   → Na+ + OH‐ 

 

   2Sr(OH) – 2Ca(OH)مثل )  alkaline earth metals(هيدروكسيدات الفلزات االرضية القلوية  -2

Ca(OH)2  →  Ca2+ + 2OH‐  

 

  CaO –O 2K –O 2Na اكاسيد الفلزات القلوية و االرضية القلوية مثل  -3

CaO  → Ca2+ + O2‐  

  

 OH‐تحتوي من االساس على القواعد و ذلك طبيعي الن  OH‐نالحظ في جميع المعادالت في االعلى تكون 
  , و لكن ذلك لم يحدث في اخر معادلة فكيف يتم تفسير ذلك ؟ 

  

غير مستقر ابدا فبمجرد وجوده في الماء سيتفاعل مرة اخرى ليكسب بروتونا من  2O‐انيون سابقا كما ذكرنا 
  الماء و يحدث التفاعل التالي : 

O2‐ + H2O   →  2OH‐ 

 

  الهيدرات : و هو مركب يتكون من فلز قلوي او قلوي ارضي مرتبط بذرة هيدروجين  -4

  مثال : 

  

NaH   →   Na+ + H‐  

  تفاعل مع الماء : يء غير مالوف اطالقا و غير مستقر ايضا في؟ انيون الهيدروجين ش OH‐ايضا لم يتكون 

H‐ + H2O  → H2 + OH‐  
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  النيتريد : فلز قلوي او قلوي ارضي مرتبط بذرة نيتروجين  -5

  مثال : 

  

K3N   →   3K+  + N3‐ 

  

  غير مستقر و سيتفاعل مع الماء بهذه الطريقة :  3N‐ايضا انيون 

N3‐ + 3H2O  → NH3 + 3OH‐  

  

5‐ weak bases : 

عندما تكتسب البروتون و جزئيا ين قاعدة الضعيفة هي المادة التي تتأكما ذكرنا في الحمض الضعيف فان ال
  يكون الحمض المرافق ايضا ضعيف لنفس السبب الذي ذكرناه في جزء الحمض الضعيف 

  

   3NHمن امثلتها االمونيا 

  

  

Relative Strength Of Acids & Bases :  

  

  

يمكن تلخيص كل ما قيل في التصنيف بان االحماض يمكن ترتيبها وفقا لقوتها و كذلك القواعد , و هذا ما 
  يعرف بالقوى النسبية لالحماض و القواعد 

  

  

االقوى هي االكثر قدرة على كسب القاعدة االقوى هو االكثر قدرة على فقد البروتون , و فالحمض 
المخطط القاعدة اقوى كانت القاعدة/الحمض المرافق اضعف , و هذا /البروتون , كما ان كلما كان الحمض

  يوضح كل ما قيل : 
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   **نالحظ ان االحماض القوية لها قواعد مرافقة ضعيفة جدا و كلما نزلنا لالسفل يكون الحمض اضعف و تزداد قوة القواعد المرافقة ** 

  

  و االن وفقا لكل ما ذكر اذا سألنا هذا السؤال على سبيل المثال : 

(aq)
+

4+ NH(aq) 
‐COO3CH ⇌3(aq) + NH(aq) COOH3CH 

  ؟ المتفاعالت ( لليسار ) ام لتكوين النواتج ( لليمين ) التفاعل سيفضل اي اتجاه ؟ هل سيتجه لتكوين 

  

  , لكن لماذا ؟ لليمين االجابة ستكون 

+اقوى من  COOH3CHط في االعلى ان حمض نالحظ من المخط
4NH  بالتالي ستكون قدرته على فقد

+البروتون اعلى و بالتالي هو سيكون المرجح ان يفقد البروتون و ليس 
4NH  3و في ذات الوقت القاعدةNH 

فتكون لها قدرة اعلى على كسب البروتون و لذلك هو المرجح ان يكسب البروتون و  COO3CH‐اقوى من 
  لليمين فتكون النتيجة النهائية اتجاه التفاعل  COO3CH‐ليس 
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16.3  Autoionization  of Water 
  

هناك مالحظة في المخطط الموجود في الصفحة السابقة قد انتبه لها بعضكم على االرجح , و هي تكرار 
  ا ملضوء على احدهمادة في الجهتين ( االحماض و القواعد ) , في واقع االمر هما مادتان و لكن سنسلط ا

  

, لوري  –برونستد في مفهوم قاعدة و من الممكن ان يكون حمض من الممكن ان يكون الماء نعم !! مركب 
  و يكون قاعدة  O3H+و يكون حمض , و ان اكتسب بروتون يتحول الى  OH‐فان فقد بروتون سيتحول الى 

  

و هي قاعدة مرافقة قوية جدا فيكون معدوم  OH‐لكن مع ذلك نالحظ ان الماء في الحالة االولى يكون 
و هو حمض مرافق قوي جدا فيكون الماء  O3H+الخواص الحمضية !! و حتى في الحالة الثانية يكون 

  ( ال حمض و ال قاعدة ) متعادلمعدوم الخواص القاعدية , هذا يقودنا لحقيقة هامة جدا ان الماء مركب 

  

  

  

  

  

التي بطبيعة الحال تعود لتكون الماء و  OH‐و  O3H+اليونات تتفكك بشكل ممتالي الماء جزيئات في الحقيقة 
  , و ذلك وفقا للتفاعل : )  Autoionization of waterبالتأين الذاتي للماء ( هذه العملية تسمى 

2H2O(l)  ⇄  H3O+
(aq) + OH‐

(aq) 

  

  و بالتالي ثابت االتزان لهذه المعادلة :  CKفان اي تفاعل متزن يكون له ثابت اتزان  15طبقا لتشابتر 

K H O . OH  

  

عند درجة  x 10 1‐14, و يكون قيمته  WKبثابت تأين الماء علم االحماض و القواعد هذا ما يعرف في و 
 Co 25حرارة 

 

القدرة على فقد البروتون لتكوين حمض او كسبه لتكوين قاعدة في  **اضافة لذلك هذه المواد التي لها
  **OH ‐ ‐4HSO –O 2H‐) مثل  Amphoteric substancesالوقت ذاته تسمى بالمواد المترددة ( 
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 بايون الهيدرونيوم OH‐و بهذا فان ثابت تأين الماء عبارة عن حاصل ضرب تركيز انيون الهيدروكسيد 
+O3H  

  : O3H+و  OH‐و هذه الصورة توضح حالة اي محلول من حيث كونه حمضي او قاعدي وفقا لتراكيز 

 

 

  

 

Q ) What is the concentration of OH‐ ions in a HCl solution whose hydrogen ion 

concentration is 1.3 M at 25 oC ?  

 

Solution :  

HCl                →            H+            +            Cl‐ 

[H+] = 1.3 M 

K H O . OH  

At 25 oC   KW = 1 x 10‐14        1 x 10 1.3 x OH     

  OH 7.7 x 10  M  

** +H نفسه هو +O3H **  
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Q ) Indicate whether solutions with each of the following ion concentrations are 

neutral,acidic,or basic at 25 oC: (a) [H+] = 4 x 10‐9 M   (b) [OH‐] = 1 x 10‐7 M   

 (c) [OH‐] = 1 x 10‐13 M   

 

Solution :  

(a) [H+] = 4 x 10‐9 M  < 1 x 10‐7  basic  

(b) [OH‐] = 1 x 10‐7 M   neutral  

(c) [OH‐] = 1 x 10‐13 M  < 1 x 10‐7  acidic  

 

Q ) Calculate the concentration of in a solution in which (a) [H+] = 2 x 10‐6 M ;  

(b) [H+] = [OH‐] ; (c) [H+] = 100 x [OH‐]  

 

Solution :  

(a) K H O . OH    → 1 x 10 2 x 10  x OH    

OH 5 x 10  M 

  

(b) [H+] = [OH‐]   neutral solution, then : 

 H O OH 1 x 10  M 

 

(C) Since [H+] = 100 x [OH‐] ,then, K OH x100 . OH  

1 x 10 OH  x 100    →   OH 1 x 10 M 
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16.4 pH Scale 
  

التعرف على مفهوم ثابت تأين الماء و دراسة طريقة تحديد نوع المحلول من حيث الحمضية و القاعدية ال 
  pHاالس الهيدروجيني اض و القواعد , اال و هو يكتمل دون التعرف على احد اهم االجزاء في علم االحم

  

  , اي :  O3H+هو اللوغاريتم السالب لتركيز ايون الهيدرونيوم االس الهيدروجيني : 

pH  log  H O   

  , اي :  OH‐لتركيز انيون الهيدروكسيد هو اللوغاريتم السالب االس الهيدروكسيدي : 

pOH  log  OH  

  

يمكن عكس القوانين في  pOHاو انيون الهيدروكسيد من ال pHالهيدرونيوم من الو لحساب تركيز ايون 
  االعلى لتصبح : 

H O 10                         OH 10  

  

  و االن ما عالقة مفهوم االس الهيدروجيني اصال بدراسة حمضية او قاعدية اي محلول ؟ 

  و هذا يعني :  x 10 1‐14يكون ثابت تأين الماء  Co 25عند درجة حرارة 

H O  .  OH 1 x 10   

  

  و باخذ سالب لوغاريتم الطرفين نحصل على : 

log H O  . OH  log  1 x 10  

  و من خواص اللوغاريتم : 

log H O log  OH  log  1 x 10  

  

هذا يعني ان  نالحظ اننا حصلنا على قوانين االس الهيدروجيني و الهيدروكسيدي في الطرف االيسر و
  المعادلة النهائية : 
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pH pOH 14 

سيكون مجموع االس الهيدروجيني و  Co 25تعني ان اي محلول في العالم عند درجة حرارة هذا المعادلة 
   14الهيدروكسيدي له 

  

النه كلما زاد الهيدروكسيدي اقل من  له االس الهيدروجينيهو المحلول الذي يكون الحمضي المحلول 
في المحلول ستزيد حمضيته بطبيعة الحال و سيقل اللوغاريتم السالب لتركيز الهيدرونيوم (  O3H+تركيز 

pH  و  الهيدروكسيدياعلى من له اس هيدروجيني فيكون المحلول الذي يكون القاعدي ) , اما المحلول ,
  :  pHهذا الجدول يلخص حالة المحاليل من حيث الحمضية و القاعدية طبقا لقيمة ال

  

  

  ** pH** الي داخل البوكس االخضر هي قيمة 

  

Q ) What is the pH of a solution that is 0.10 M in HCl? 

 

Solution :  

                                        HCl          →          H+        +          Cl‐  

Initial conc. :                  0.1                        0                       0 

Final conc. :                      0                     X = 0.1            X = 0.1 

pH  log  H O   log 0.1 1 
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Q ) What is the pH of 2 x 10‐3 M HNO3 solution? 

 

Solution :  

                                        HNO3          →           H+            +             NO3
‐ 

Initial conc. :                 2 x 10‐3                       0                               0 

Final conc. :                        0                     x = 2 x 10‐3              x = 2 x 10‐3 

pH  log  H O   log 2 x 10 2.7 

 

Q ) What is the pH of a solution that is 0.10 M in NaOH? 

 

Solution :  

                                         NaOH        →         Na+              +                OH‐ 

Initial conc. :                     0.1                        0                                     0 

Final conc. :                         0                     x = 0.1                          x = 0.1 

pOH  log  OH  log 0.1 1 

pH pOH 14    → pH 14 1 13 

 

Q ) What is the pH of a solution that is 0.05 M in Ca(OH)2? 

 

Solution :  

                                         Ca(OH)2         →      Ca2+                 +              2OH‐ 

Initial conc. :                      0.05                       0                                       0 

Final conc. :                           0                    x = 0.05                            2x = 0.1 

pOH  log  OH  log 0.1 1 

pH pOH 14    → pH 14 1 13 
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Q ) A solution formed by dissolving an antacid tablet has a pH of 9.18.Calculate 

[OH‐] ?  

 

Solution :  

pH pOH 14    → pOH 14 9.18 4.82 

OH 10 10 . 1.51 x 10  M 

 

Q ) Calculate the pH of 0.10 M Ca3N2 ?  

 

Solution :  

                                   Ca3N2               →       3Ca2+                   +                2N3‐                         

Initial conc. :              0.1                               0                                            0   

Final conc. :                 0                            3x = 0.3                                2x = 0.2 

                                   

                                     N3‐           +         3H2O     →         NH3        +          3OH‐ 

Initial conc. :             0.2                                                    0                          0 

Final conc. :                0                                                  x = 0.2               3x = 0.6 

pOH  log  OH  log 0.6 0.22 

pH pOH 14    → pH 14 0.22 13.78 
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16.6 Weak Acids 
  

 O3H+الهدف من دراسة مفهوم االس الهيدروجيني كان استخدامه لمعرفة نوع المحلول و دراسة تراكيز 
الناتجة من ذوبان القواعد في الماء , و هذا ما سنقوم به في  OH‐الناتجة من ذوبان الحمض او تراكيز 

  االجزاء المتبقية 

  

الضعيف هو الذي يتأين جزئيا فقط و يكون الوعاء النهائي للتفاعل يحتوي على الحمض كما ذكرنا سابقا 
  و بالتاكيد كل ذلك في الماء , القاعدة المرافقة , الحمض  O3H+ايون الهيدرونيوم 

  

  العامة الي حمض ضعيف يذوب في الماء : المعادلة و تكون بذلك 

HA(aq) + H2O(aq)   ⇄  A‐
(aq) + H3O+

(aq) 

  

  فان اي تفاعل متزن يكون له ثابت اتزان , ثابت اتزان هذه المعادلة :  15و وفقا لتشابتر 

K
A . H O

HA
 

  

  )  aK  )acid ionization constantبثابت تأين الحمض و هذا ما يطلق عليه 

  

Acid ionization constant Ka : the tendency of the acid to ionize in water: the larger 

the value of the Ka the stronger the acid 

هو ميل جزيئات الحمض للتأين في الماء , كلما كانت قيمته اكبر كان الحمض االقوى ثابت تأين الحمض : 
و يزيد قوة  pHاكثر و هذا يقلل ايضا من قيمة  O3H+و ذلك الن زيادته تعني انه تم تكوين جزيئات 

  الحمض
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  للتفاعالت التي تحدث في االتجاهين** لحمض قوي الن ثابت االتزان فقط aK**مالحظة هامة جدا جدا : من المستحيل ان يكون هناك 

  

 : )  monoprotic acids (الضعيفة  االحادية لبعض االحماض aKفي الجدول ادناه قيمة 

 

  

 

Percent ionization :  

% فقد نهتم بمعرفة الكمية التي تفككت من الحمض مقارنةً بكمية 100الن الحمض الضعيف لن يتأين بنسبة 
  الحمض الكلية و هذا ما يعرف بنسبة التأين 

  

  من المعادلة العامة لذوبان اي حمض : 

HA(aq) + H2O(aq)   ⇄  A‐
(aq) + H3O+

(aq) 

  

  يكون قانون نسبة التأين كالتالي : 

%ionization
H O
HA i

𝑥100 

 

 علما ان تركيز الحمض هنا هو تركيزه االبتدائي قبل حدوث التفاعل و ليس التركيز النهائي 
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, بتراكيز ابتدائية مختلفة , فانه كلما قللنا هذا  HFاالن اذا افترضنا ان لدينا حمض ضعيف معين و ليكن 
)  aKاعل ( و ذلك طبيعي الن كل حمض له قيمة ثابتة لفي وسط التف O3H+التركيز االبتدائي  سيقل تركيز 

  ؟ نسبة التأين لكن ماذا عن  pHو هذا يعني قيمة اعلى ل

  

, لذلك عندما تضع قليلة جدا جدا يجب ان يكون بالمعلوم ان الكمية التي تتفكك من الحمض الضعيف تكون 
و عند اخذ النسبة و التناسب بينها و جزء صغييير جدا كمية كبيرة من الحمض الضعيف لن يتفكك منها اال 

% حتى , لكن عندما تضع كمية قليلة من نفس الحمض ايضا لن 2 زبين كمية الحمض نجد انها قد ال تتجاو
و لهذا عند اخذ صغير جدا جدا اقل من الحالة االولى و لكن مع ذلك الفرق يكون صغير  يتفكك اال جزء

  حالة االولى !! من الاعلى النسبة و  التناسب نجد انها 

  

  و تزداد نسبة التأين  pHلذلك نستنتج انه للحمض الواحد كلما قل التركيز االبتدائي تزداد قيمة 

  كمثال )) :  HFو هذا الجدول و المخطط البياني يوضحان كل ما قيل (( تم اخذ حمض 
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Q ) What is the pH of 1.0 x 10‐8 M HCl solution (( Question from 6.4/6.5 )) ?  

 

Solution :  

                                      HCl                 →                     H+                  +                   Cl‐ 

Initial conc. :                0.1                                          0                                          0 

Final conc. :                   0                                   x = 1 x 10‐8                           x = 1 x 10‐8 

pH  log  H O   log 1 x 10 8 ? ? ? ? ? ? ? ? 

  االساس و هناك خطوة مفقودة  االجابة غريبة و غير منطقية نعم , النها ليست االجابة الصحيحة من

  الناتج من التأين الذاتي للماء , لماذا ؟  H+يجب ان نضيف له تركيز  HClالذي نتج من تفكك  H+تركيز 

في الحقيقة هذه الخطوة موجودة في جميع االسئلة التي قمنا بحلها سابقا فبطبيعة الحال الحمض او القادمة 
الناتج من التأين الذاتي للماء  H+و لكن تركيز  H+يذوبان في الماء الذي بالتاكيد يحتوي على جزيئات 

اة في االسئلة السابقة على عكس و هو تركيز صغير جدا و مهمل مقارنة باالرقام المعط x 10 1‐7يساوي 
  لذلك : , هذا السؤال 

[H+] = 1 x 10‐8 + 1 x 10‐7 = 1.1 x 10‐7 

pH  log  H O   log 1.1 x 10 6.98 

 

Q ) What is the pH of a 0.50 M HF solution? (at 25 oC).  Ka = 7.1 x 10‐4 

 

Solution :  

                                      HF                ⇄             H+              +                 F‐ 

Initial conc. :               0.5                                0                                   0      

During reaction :        0.5‐x                           +x                                 +x  

 

K
F . H O

HF
        →   7.1 𝑥 10

𝑥
0.5 𝑥
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  االن لحل هذه المعادلة هناك ثالث طرف : 

  حل المعادلة التربيعية عن طريق الضرب التقاطعي  -1

و الثالثة سالب مقدار  bKاو  aK, الثانية مقدار  1نكتب في اول خانة  35modeمن االلة الحاسبة  -2

aK  اوbK  و نختار القيمة الموجبة ضرب التركيز االبتدائي للحمض او القاعدة الضعيفة ,  

و  0.5هو نفسه  x‐0.5صغيرة جدا و مهملة مقارنة بقيمة التركيز االبتدائي فيصبح المقدار  xنعتبر قيمة  -3
  % 5نستخدمها اال في حال كانت نسبة التأين اقل من  هكذا تحل المعادلة بسهولة , و لكن هذه الطريقة ال

  

 0.019هي :  xباستخدام اي طريقة منها نجد ان قيمة 

After equilibrium :      0.481                            0.019                              0.019    

pH  log  H O   log 0.019 1.72  

%ionization
H O
HF i

x100
0.019

0.5
x100 3.8%  we can use method 3 

 

Q ) The pH of a 0.060 M weak monoprotic acid is 3.44.Calculate the Ka of the acid? 

 

Solution :  

                                        HA                   ⇄                   H+               +                  A‐ 

Initial conc. :                0.06                                         0                                     0 

During reaction :       0.06‐x                                      +x                                    +x 

X = [H+] = 10‐pH = 10‐3.44 = 3.63 x 10‐4 M 

K
A . H O

HA
3.63 𝑥 10

0.06 3.63 𝑥 10
2.21 𝑥 10   

 

Q ) Calculate the pH of a 0.20 M solution of HCN ( Ka = 4.9 x 10‐10 ) ?  

 

Solution :  
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                                     HCN                     ⇄                  H+                  +                CN‐ 

Initial conc. :                0.2                                            0                                        0  

During reaction :       0.2‐x                                          +x                                     +x 

K
CN . H O

HCN
   →   4.9 𝑥 10

𝑥
0.2 𝑥

  

Using method 2 :     mode  5  3                  x = 9.9 x 10‐6  

After equilibrium :    0.1999                                  9.9 x 10‐6                          9.9 x 10‐6 

pH  log  H O   log 9.9 x 10 5 

 %ionization
H O
HCN i

x100
9.9 x 10

0.2
x100 

0.00495 %  we can use method 3 

 

Q ) The Ka for CH3COOH is 1.8 x 10‐5 . What is the pH of a 0.010 M solution of 

CH3COOH? 

 

Solution :  

                                     CH3COOH                  ⇄          CH3COO‐              +           H+ 

Initial conc. :                    0.01                                          0                                  0 

During reaction :           0.01‐x                                      +x                                  +x  

K
𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂 . H O

𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂𝐻
   →   1.8 𝑥 10

𝑥
0.01 𝑥

  

Using method 2 :     mode  5  3                  x = 4.15 x 10‐4  

After equilibrium :        0.00959                          4.15 x 10‐4                     4.15 x 10‐4 

pH  log  H O   log 4.15 x 10 3.38 
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Polyprotic acids :  

 

جميع المسائل التي تعرضنا لها كانت الحماض احادية , ماذا عن االحماض التي تحتوي على اكثر من ذرة 
  ؟  4PO3Hاو  3CO2Hاو  3SO2Hهيدروجين مثل , 

  

احماض كهذه عندما تتفكك و تفقد ذرة الهيدروجين سيتبقى في تركيبها ذرة هيدروجين اخرى و ربما اثنان , 
  ثابت تأين و من الممكن ان يفقد ذرة الهيدروجين و له حمض و هذا يعني ان هذا الجزء المتبقي يعتبر 

  

  :  3SO2Hمثال حمض 

H2SO3 + H2O  ⇄ H3O+ + HSO3
‐                 Ka1 = 1.7 x 10‐2 

  

‐انتج الحمض نالحظ ان تفكك هذا 
3HSO  الذي من الممكن ان يفقد ذرة الهيدروجين فيكون بالتالي حمض و

  خاص به ايضا و تكون معادلته كالتالي : ثابت تأين له 

HSO3
‐ + H2O   ⇄   H3O+ + SO3

2‐                 Ka2 = 6.4 x 10‐8  

  

  للمعادلة الثانية اقل باضعااف من المعادلة االولى ,لكن لماذا ؟ aKعندما تتمعن في المعادلتين تستنتج ان قيمة 

  

السبب في ذلك يعود الى ان فقدان الحمض االصلي لذرة الهيدروجين يجعل من االيون المتكون ( القاعدة 
ركيبها حتى تستقر كيميائيا و هذا ال يحدث اال المرافقة ) غير مستقرة ابدا و تحتاج الى الكترون اضافي في ت

2‐ال ان تفقد ذرة هيدروجين و تصبح  3SO2Hاذا اكتسبت ذرة هيدروجين لذلك هي تفضل ان تعود الى 
3SO  

  

و ثابت التأين الثاني  مندائما يكون اكبر  polyproticالي حمض ثابت التأين االول بالتالي نستنتج ان 
  ( ان وجد ) و هكذا .....ثابت التأين الثالث من الذي يكون اكبر 
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Q ) Calculate the concentration of all species present and the pH in a 0.040 M 

H2CO3 acid solution. Ka1 = 4.3 x 10‐7    ,Ka2 = 5.6 x 10‐11 

 

Solution :  

                                  H2CO3                ⇄                 H+                +                  HCO3
‐ 

Initial conc. :             0.04                                       0                                        0 

During reaction :    0.04‐x                                    +x                                       +x  

K
𝐻𝐶𝑂 . H O

𝐻 𝐶𝑂
   →   4.3 𝑥 10

𝑥
0.04 𝑥

  

 Using method 2 :     mode  5  3                  x = 1.31 x 10‐4 = [H+] = [HCO3
‐] 

  نية : االن نأخذ معادلة التفكك الثا

                                    HCO3
‐                   ⇄               H+                   +                CO3

‐2 

Initial conc. :        1.31 x 10‐4                           1.31 x 10‐4                                 0  

During reaction :  1.31 x 10‐4 – x                    1.31 x 10‐4 + x                          +x 

K
𝐶𝑂 . H O

H𝐶𝑂
   →   5.6 𝑥 10

𝑥 . 1.31 𝑥 10 𝑥
1.31 𝑥 10 𝑥

  

  

دائي صغيرة جدا و مهملة مقارنة بقيمة التركيز االبت xبدال من حل هذه المعادلة الطويلة يمكن اعتبار قيمة 
و القاعدة المرافقة الناتجة من التفكك االول , و لكن ذلك ال يجوز اال في حال كان ناتج قسمة  H+لكال من

a1K  علىa2K 1000 او اكثر   

   x = 5.6 x 10‐11لذلك :   

Total [H+] = 1.31 x 10‐4 + 5.6 x 10‐11 ≃ 1.31 x 10‐4 M 

pH  log  H O   log 1.31 x 10 3.88 
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Q ) (a)Calculate the pH of a 0.020 M solution of oxalic acid (H2C2O4). b)Calculate 

the concentration of C2O4
2‐ in this solution, Ka1 = 5.9 x 10‐2   ,Ka2 = 6.4 x 10‐5  

 

Solution :  

                               H2C2O4                          ⇄                H+                    +                HC2O4
‐          

Initial conc. :          0.02                                            0                                            0 

During reaction :  0.02‐x                                         +x                                          +x  

K
HC O . H O

H C O
    → 5.9 x 10

x
0.02 x

 

Using method 2 :     mode  5  3                  x = 0.0157= [H+] = [HC2O4
‐] 

921.8 almost 1000            

So, [H+] ≃ 0.0157 

                               HC2O4
‐                       ⇄                   H+                    +              C2O4

2‐ 

Initial conc. :        0.0157                                          0.0157                                   0 

During reaction : 0.0157‐x                                    0.0157+x                                 +x 

K
C O . H O

HC O
    → 6.4 x 10

x . 0.0157 x
0.0157 x

   

x 6.4 x 10 C O  

pH  log  H O   log 0.0157 1.8 
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16.7 Weak Bases 
  

الضعيفة , فالقواعد الضعيفة هي القواعد القواعد الضعيفة يمكن تطبيقه على االحماض كل ما ذكر في درس 
بشكل كامل في الماء بعد كسب البروتون و بالتالي يتضمن وعاء التفاعل كال من القاعدة و تتأين التي ال 

  تكون :  في الماء , و المعادلة العامة للقواعد الضعيفة OH‐حمضها المرافق اضافة الى انيون الهيدروكسيد 

  

B(aq) + H2O(aq)  ⇄  HB+
(aq) + OH‐

(aq) 

  

  فان لهذا التفاعل المتزن ثابت اتزان و هو :  15و وفقا لتشابتر 

K
HB . OH

B
 

  )  bK  )base ionization constantبثابت تأين القاعدة و هذا ما يعرف 

 

Base ionization constant : the tendency of the base to ionize in water: the larger 

the value of the Kb the stronger the base and the weaker the conjugate acid. 

: هو ميل القاعدة للتأين في الماء و كلما كانت قيمته اكبر هذا يعني ان القاعدة اقوى , و ثابت تأين القاعدة 
مما يدل على قوة  pHفي الماء و هذا يزيد من قيمة  OH‐السبب في ذلك ان زيادة قيمته تعني زيادة تركيز 

  القاعدة 

  

  لبعض القواعد :  bKو هذه قيمة 
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Percent ionization :  

كما ذكرنا في نسبة تأين االحماض الضعيفة نعيد ذلك في نسبة تأين القواعد الضعيفة , التي تحسب بالعالقة 
  التالية : 

%ionization
OH

B i
x100 

 و تركيز القاعدة يكون تركيزها االبتدائي قبل حدوث التفاعل 

 

على سبيل المثال , كلما وضعنا تراكيز اقل من هذه القاعدة في الماء سيقل تركيز  2NH3CHاذا اخذنا قاعدة 
‐OH  بطبيعة الحال و هذا يقلل من قيمةpH  و لكنه يزيد من نسبة التأين لنفس السبب الذي ذكرناه في

  تزداد  pOHاالحماض الضعيفة , ايضا قيمة 

  

  و يوضح هذا االمر الجدول و المخطط ادناه : 
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16.8 Relationship between Ka and Kb 
 

حمض الن !! نعم هذا صحيح و لكنه يعتبر قاعدية في العالم له خواص حمض قد يجهل البعض ان اي 
  حمضيته تطغى على خواصه القاعدية , و االمر ذاته ينطبق على جميع القواعد كذلك 

  

  تعبر عن مدى حمضية اي حمض , و لكن ماذا لو احتجنا معرفة مدى قاعديته مثال ؟ aKو قيمة 

  

  , و معادلته :  COOH3CH حمضلنأخذ على سبيل المثال 

CH3COOH + H2O   ⇄   H3O+  + CH3COO‐     Ka  =  1.8 x 10‐5  

  

  و نكتب معادلتها كقاعدة :  COO3CH‐و االن سنأخذ القاعدة المرافقة 

CH3COO‐ + H2O  ⇄  OH‐ + CH3COOH      Kb = 5.7 x 10‐10  

   

  بجمع المعادلتين نحصل على : 

2H2O    ⇄   H3O+ + OH‐         K = Ka x Kb  

   

عند درجة  x 10 1-14و التي تساوي  wKهنا هي  K!! و قيمة معادلة التأين الذاتي للماء نالحظ ان هذه 
  , و هذا يعني ان :  Co 25حرارة 

   

K  .  K 1 x 10   at 25 ℃ 
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Q ) Calculate the pH of a 0.20 M solution of methylamine, CH3NH2. Kb = 4.4 x 10‐4 

 

Solution :  

                                   CH3NH2       +    H2O        ⇄             CH3NH3
+         +       OH‐    

Initial conc. :                 0.2                                                      0                            0 

During reaction :        0.2‐x                                                   +x                          +x  

K
CH NH . OH

 CH NH  
    →   4.4 x 10

x
0.2 x

 

Using method 2 :     mode  5  3                  x = 9.16 x 10‐3 = [OH‐] 

pOH  log  OH  log 9.16 x 10 2.038 

pH pOH 14    → pH 14 2.038 11.962 

%ionization
OH

CH NH i
x100

9.16 x 10
0.2

x100 4.58% 

 we can use method 3 

 

Q ) A solution of NH3 in water has a pH of 10.50.  What is the molarity of the 

solution?  Kb = 1.8 x 10‐5  

 

Solution :  

                                  NH3             +          H2O           ⇄                NH4
+        +          OH‐ 

Initial conc. :             M                                                                   0                           0  

During reaction :    M‐x                                                                +x                         +x  

pH pOH 14    → pOH 14 10.5 3.5 

X = [OH‐] = 10‐Poh = 10‐3.5 = 3.16 x 10‐4 
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K
NH . OH

 NH  
    →   1.8 x 10

3.16 x 10
M 3.16 x 10

 

M 5.86 X 10  M 

 

Q ) Calculate the molar concentration of [OH‐] ions in a 0.075 M solution of 

ethylamine (C2H5NH2 ;Kb = 6.4 x 10‐4 ). Calculate the pH of this solution. 

 

Solution :  

                             C2H5NH2       +          H2O          ⇄       C2H5NH3
+           +           OH‐ 

Initial conc. :         0.075                                                        0                                  0  

During reaction :   0.075‐x                                                  +x                                +x 

 

K
C H NH . OH

C H NH  
    →   6.4 x 10

x
0.075 x

 

Using method 2 :     mode  5  3                  x = 6.62 x 10‐3 = [OH‐] 

pOH  log  OH  log 6.62 x 10 2.18 

pH pOH 14    → pH 14 2.18 12.82 

%ionization
OH

C H NH i
x100

6.62 x 10
0.075

x100 8.83% 

we can t use method 3 ‼‼ 
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16.9 Acid‐Base Properties of Salts 
  

 conceptualات عن المفاهيم مناقشخالل دراستنا لالحماض و القواعد جميع ما اخذناه كانت 

discussions  لم نتعرف سوى عن معنى حمض او معنى القاعدة و كيف نستدل عليهما من خالل قيم ,
  , لكن ماذا لو تفاعل حمض و قاعدة معا ؟  bK – aKاالس الهيدروجيني و 

  

مادة صلبة تترسب غالبا في القاع و تعرف بالملح ( اضافة لتكوين الماء ينتج قاعدة مع اي حمض تفاعل اي 
  متعادل او قاعدي او حمضي ا قد يكون ) , و هذا الملح ايض

  

, فعليا , يتشكل ملح الطعام من تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع  NaClمثال عن االمالح ملح الطعام 
  هيدروكسيد الصوديوم وفقا للمعادلة التالية : 

NaOH + HCl   →  NaCl + H2O 

  

و من المهم معرفة ان اي ملح سنتعامل معه اذا ذاب في الماء سيتفكك بشكل كامل و ذلك الن االمالح تتكون 
السالبية الكهربائية من االيون الموجب للقاعدة مع االيون السالب للحمض و كالهما مختلفان بشكل كبير في 

  بشكل كلي  و هذا يعني ان االمالح مركبات ايونية و المركبات االيونية تتأين

  

  تصنف االمالح الى اربعة انواع من حيث التركيب : 

  

1‐ Salts made from the reaction of strong acid strong base :  

  

و معادلة  NaOHو قاعدة قوية  HClالذي يتكون من حمض قوي  NaClلنأخذ على سبيل المثال ملح الطعام 
  تكوينه : 

  

NaOH + HCl   →  NaCl + H2O 

NaCl    →  Na+ + Cl‐ 
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, و الحمض القادمة من  Cl‐و القاعدة القادمة من  Na+هذا يعني ان وسط التفاعل سيحتوي على ايونات 
الن كالهما تفكك بشكل تام (  NaOHاو  HClالجدير بالذكر ان هذه االيونات لن تتفاعل مرة اخرى لتكوين 

  حمض و قاعدة قوية ) 

  

ملح  NaClو هذا يجعل من ( قادمة من التأين الذاتي للماء ) متساوية  O3H+و  OH‐و هذا يجعل من كمية 
  متعادل 

  

  جميع االمالح التي تتكون من حمض قوي و قاعدة قوية متعادلة

  

2‐ Salts made from the reaction of strong base and weak acid :  

  

مع قاعدة قوية  COOH3CHكمثال , و هو ملح يتكون من تفاعل حمض ضعيف  COONa3CHلنأخذ 
NaOH  : و معادلته ,  

CH3COOH + NaOH   →  CH3COONa + H2O   

CH3COONa  →  CH3COO‐ + Na+ 

  

القادم من  COO3CH‐القوية و القاعدة القادم من  Na+نالحظ ان وسط التفاعل سيحتوي على ايونات 
وفقا للمعادلة  OH‐اضافة ل  COOH3CHالضعيف , و هذا االنيون سيتفاعل مرة اخرى ليكون الحمض 
  التالية : 

CH3COO‐ + H2O   ⇄  CH3COOH + OH‐ 

  

   ملح قاعدي COONa3CHو بالتالي يكون  O3H+اعلى من  OH‐و هذا يجعل من تركيز 

  

  جميع االمالح التي تتكون من حمض ضعيف و قاعدة قوية امالح قاعدية 
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3‐ Salts made from the reaction of strong acid and weak base :  

  

 3NHضعيفة قاعدة مع  HClقوي حمض على سبيل المثال , و هو ملح يتكون من تفاعل  Cl4NHلنأخذ ملح 
  , و معادلته : 

HCl + NH3  → NH4Cl + H2O  

NH4Cl   →  NH4
+ + Cl‐ 

  

+قوي و حمض القادمة من  Cl‐نالحظ ان وسط التفاعل يحتوي على ايونات 
4NH  ضعيفة , قاعدة القادمة من

+ايون 
4NH  3سيتفاعل مرة اخرى ليكونNH  مرة اخرى اضافة لتكوين+O3H  : وفقا للمعادلة التالية  

NH4
+ + H2O   ⇄ NH3 + H3O+ 

 

  ملح حمضي  Cl4NHمما يعني ان  OH‐في وسط التفاعل عن  O3H+و هذا يعني زيادة تركيز 

  

  جميع االمالح التي تتكون من حمض قوي و قاعدة ضعيفة هي امالح حمضية 

  

4‐ Salts made from the reaction of weak acid and weak base :  

  

مع قاعدة ضعيفة  2HNO, و هو يتكون من تفاعل حمض ضعيف  2NO4NHلنأخذ على سبيل المثال ملح 

3NH  : و معادلته ,  

NH3 + HNO2   →   NH4NO2  + H2O   

NH4NO2  →  NH4
+ + NO2

‐  

  

‐و هكذا يحتوي وسط التفاعل على ايونات 
2NO  و+

4NH  و كالهما سيتفاعل مرة اخرى االول سيعيد ,
, هذا يعني  O3H+اضافة الى تكوين  3NHو الثاني سيعيد تكوين  OH‐اضافة الى تكوين  2HNOتكوين 

   O3H+و  OH‐زيادة تركيز كال من 
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اذا حدث قاعدي , و  OH‐اعلى من تركيز  O3H+اذا كان تركيز حمضي و هذا يعني ان الملح سيكون 
الكميات التي لالحماض و القواعد الضعيفة النها هي التي تحدد  bKو  aKالعكس , لذلك هنا سنعتمد على قيم 

   OH‐و  O3H+تفككت من هذه االحماض و القواعد الضعيفة الى 

  

  قاعدي يكون الملح  a> K bK, و اذا كان حمضي يكون الملح  b> K aKفاذا كان 

 

Q ) Calculate the pH of a 0.10 M KCN solution.  Ka = 4.9 x 10‐10  

 

Solution :  

                                  KCN          →                K+               +              CN‐ 

Initial conc. :             0.1                               0                                  0  

Final conc. :                 0                             x = 0.1                      x = 0.1 

                                  CN‐       +         H2O            ⇄          HCN         +        OH‐ 

Initial conc. :            0.1                                                      0                        0  

During reaction :    0.1‐x                                                   +x                       +x 

Kw = Ka x Kb     Kb = 2.04 x 10‐5 

 

K
HCN . OH

 CN  
    →   2.04 x 10

x
0.1 x

 

Using method 2 :     mode  5  3                  x = 1.42 x 10‐3 = [OH‐] 

pOH  log  OH  log 1.42 x 10 2.85 

pH pOH 14    → pH 14 2.85 11.15 

 

Q ) determine whether the following salt ( acidic, basic, neutral ) NH4NO2 ? 

(( Kb for NO2
‐ = 2.2 x 10‐11 , Ka for NH4

+ = 5.6 x 10‐10 ))  
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Solution :  

                                      NH4NO2          →         NH4
+             +           NO2

‐           

+
4NH  3جاء من قاعدة ضعيفة و هيNH  و كذلك‐

2NO  2جاء من حمض ضعيف و هوHNO  

  للقاعدة  bKللحمض مع  aKاذا يجب المقارنة بين قيمة 

Kw = Ka x Kb  

Ka for HNO2 = 4.5 x 10‐4                      Kb for NH3 = 1.8 x 10‐5 

Ka > Kb           then             NH4NO2 is acidic salt  

 

Q ) Predict whether the salt Na2HPO4 forms an acidic solution or a basic solution 

when dissolved in water ? ( for H3PO4, Ka2 = 6.2 x 10‐8 ; Ka3 = 4.2 x 10‐13 )  

 

Solution :  

                          Na2HPO4         →       2Na+         +        HPO4
2‐  

2‐فكرة السؤال ببساطة هي ان االيون 
4HPO  مشتق من حمض ضعيف , و لكن مع ذلك فهو يعتبر مادة

‐اي يمكن ان يكون قد جاء من خالل فقد  Amphotericمترددة 
4PO2H  لبروتون فيعتبر قاعدة مرافقة و

3‐هذا المتعارف عليه او قد يكون قد جاء من خالل كسب 
4PO  لبروتون فيعتبر حمض مرافق  

   O3H+اكثر ام  OH‐نحن فقط سنحدد في كل حالة من الحالتين هل سيكون 

  

  و االن سيتفاعل مرة اخرى لتكوينه :  قاعدة ضعيفةاول حالة : يكون جاء من 

           

                    HPO4
2‐           +        H2O           ⇄              PO4

3‐         +        H3O+ 

  

  :  aKفتكون قيمة  4PO3Hو هذه تمثل معادلة التأين الثالثة ل 

 

Ka3 = 4.2 x 10‐13 
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  و االن سيتفاعل لتكوينها مرة اخرى :  حمض ضعيفثاني حالة : يكون جاء من 

          

                HPO4
2‐           +        H2O           ⇄              H2PO4

2‐         +        OH‐ 

  

  لها :  bKو لكن معكوسة اي يجب ان نجد قيمة   4PO3Hو هذه تمثل معادلة التفكك الثانية ل

Kw = Ka x Kb  

K
1 x 10
6.2 x 10

1.61 x 10  

  

  في الحالة الثانية   bKفي الحالة االولى و  aKو االن سنقارن بين قيمة 

 و بالتالي هو قاعدي  O3H+اكثر من  OH‐هذا يعني ان الملح ينتج  aKاكبر من  bKبما ان 
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16.11 Lewis Acids & Bases 
  

المفهوم الحديث لالحماض و القواعد و الذي يعتبر اعم و اشمل  gilbert lewisجلبرت لويس طور العالم 
النها اقتصرت على المحاليل المائية فقط و كذلك ارهينيوس مفهوم لها , عالج فيه التقيد الزائد في مفهوم 

  على التفاعالت التي تتضمن هيدروجين فقط لوري  –برونستد اقتصار مفهوم 

  

  لشرح مفهوم لويس لالحماض و القواعد نأخذ هذا المثال : 

:NH3       +      BF3    →   H3N – BF3 

  

  كالتالي :  3NHو  3BFشكل لويس لكال من 

  

لم يتبقى لها اي زوج الكتروني اضافي على عكس ذرة النيتروجين في  3BFنالحظ ان ذرة البورون في 

3NH  3التي ما زال معها زوج الكتروني غير رابط و هنا في التفاعل كل ما حدث انNH  منح هذا الزوج
    3BF –N 3Hعن طريق مشاركته معها و تكوين المركب  3BFااللكتروني الى 

  

فهي المادة القاعدة في مفهومه هو المادة التي تكتسب زوج الكتروني , اما الحمض هنا جاء لويس ليقول ان 
  حمض لويس  3BFقاعدة لويس و  3NHالتي تمنح زوج الكتروني , فيكون 

  

  مثال اخر : 

6H2O       +      Al3+   →   Al(H2O)63+ 
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  الترتيب االلكتروني لكال من كاتيون االلومنيوم و الماء : 

  

  

( جميع كاتيونات الفلزات ليس لها اي نالحظ ان كاتيون االلومنيوم ليس له اي زوج الكتروني على االطالق 
3+على اثنين منها , لذلك عند تكوين المركب  فيما مركب الماء يحتويالكتروني ) زوج 

6O)2Al(H  يكون
 electron pairsلويس و يسمى كذلك ب قاعدة د منح االلومنيوم زوجان الكترونيان , فيكون الماء الماء ق

donor  لويس و يسمى حمض , اما كاتيون االلومنيوم فيعتبرelectron pairs acceptor   

  

Q ) Identify the Lewis acid and Lewis base in each of the following reactions:  

(a) FeBr3  +  Br‐    ⇄  FeBr4‐ 

(b) Zn2+   + 4NH3  ⇄  Zn(NH3)42+ 

(c) SO2  +  H2O    ⇄  H2SO3  

(d) HNO2  +  OH‐   ⇄  NO2
‐   +  H2O 

 

Solution :  

)a( ‐Br  3ارتبط معFeBr  3لتكوين المركب من خالله مشاركته زوج الكتروني فيكونFeBr  حمض لويس
  قاعدة لويس  Br‐و 

  

)b( +2Zn  3ال يملك اي زوح الكتروني في مداره االخير على عكسNH  الذي يشاركه زوج الكتروني عند
  قاعدة لويس  3NHحمض لويس و  2Zn+تكوين المركب فيكون 

  

)C( 2SO  يكون فيه ذرة الكبريت محاطة باربع روابط كاملة من االكسجين اما جزيء الماء فيحتوي على
  الحمض  2SOفيكون الماء القاعدة و  2SOزوجين الكترونين غير مرتبطان فيمنحهم ل 
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)d(  2فيHNO  االكسجين تكون رابطة مع ذرة الهيدروجين التي يكتسبها جزيء واحدة من ذرتي‐OH 
‐الماء مع ايون مكونا جزيء 

2NO  قد اكتسبت زوج الكتروني محل تلك فيه ذرة االكسجين و الذي يكون
  حمض لويس  2HNOقاعدة لويس و  OH‐, فيكون  مع الهيدروجين الرابطة

لوري و لكن انا ملزم بان اقدم كل شيء في  –** سؤال كهذا من الغير وارد ان ياتي في موضوع لويس النه يعتبر من مواضيع برونستد 
  الدرس **

  

Q )  predict whether the equilibrium lies to the right or to the left in the following 

reactions: (( question from 16.3, use the figure below [of page 14] to answer )) 

(a) NH4
+  +  PO4

3‐    ⇄    NH3    +    HPO4
2‐ 

(b) CH3COOH  +  F‐   ⇄   CH3COO‐ +  HF 

 

(( if you don't see the Figure well , click here to go to page 14 [[pdf only]] )) 

 

Solution :  

)a( +4NH  2‐اقوى من
4HPO  3‐كحمض و كذلك

4PO  3اقوى منNH  ,لذا, يتجه التفاعل الى اليمين كقاعدة  

  

)b( HF  اقوى كحمض منCOOH3CH  و كذلك‐COO3CH  اقوى كقاعدة من‐F  لذلك يتجه التفاعل الى
  اليسار 
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لويس في مفهوم حماض اتعتبر كاتيونات الفلزات نقطة اخيرة وجب التنبيه عليها قبل ختم التشابتر , جميع 
النها دائما تكون خالية من اي زوج الكتروني في مدارها االخير فيتم منحها زوج الكتروني او اكثر من 

  القاعدة عند تكوين المركب 

  

ي كلما و لكن كيف يتم المقارنة بينهما من حيث قوة الحمضية ؟ هناك قاعدتان رئيستان في ذلك , االولى ه
 نية كلما صغر حجم الكاتيون زادت حمضيته مضيته , و الثازادت شحنة الكاتيون تزيد ح

 

بشكل كبير , لذلك ساضطر الى عدم سرده هنا و لكن بالمقابل كل  102و السبب في ذلك شرحه معقد و يخرج عن سياق مادة كيمياء *** 
  ***و طرق التواصل ستجدونها في االسفل اخر الصفحة  يهمه معرفة السبب يمكنه التواصل معي من 

  

  : مثال 

3)3Al(NO  3امNaNO  ؟ حمضية , من منهما اكثر  

  

‐المركبان يشتركان في انيون 
3NO  3+و االختالف هنا في كاتيون الفلز , االلومنيوم شحنتهAl  اما الصوديوم

+Na  اول نقطة , اي ان االلومنيوم يتفوق في  

الكترونات في التركيب و لكن  10ن يحمالن لومنيوم اقل من الصوديوم فاالثناحجم كاتيون اال ,ةالثانيو في 
  فيكون حجم كاتيون االلومنيوم اقل  بشكل اكبربروتونات االلومنيوم اكثر فتجذب االلكترونات للنواة 

  

   3NaNOمن حمضية اكثر  3Al(NO(3و هذا يعني ان 

  

  

  و هيك بكون خلصنا التشابتر 

      0781216491طرق التواصل : 

 Faisal Inayaالفيسبوك :  
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17.1 The Common‐ion Effect 
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اوال و قبل الدخول في محتوى التشابتر , مقدمة 
 تعريفية عنه 

 

عن  16يعتبر تكملة لما تحدثنا عنه في تشابتر 
االحماض و القواعد , بعد التعرف على خصائصها و 
تفاصيل جميع تفاعالت االحماض و القواعد سنتعرف 

ا مستخدمة على نطاق واسع على تطبيقات مهمة جد
ثير االيون المشترك الذي يعمل على زيادة لها , تأ

الحمضية او القاعدية او معادلة حمض بقاعدة و هذا 
امر شائع جدا , و التطبيق االخر يتعلق بالمحاليل 

مة االس الهيدروجيني المنظمة و كيف يمكن تثبيت قي
  للحمض او القاعدة دون تغيير تركيبه الكيميائي 
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17.1 The Common‐ion Effect  
 

قاعدية بمادة حموضة الحمض اكثر االمور بديهيةً و التي نتعايش معها في حياتنا اليومية في فكرة كسر احد 
ارد , او كسر الحالوة بالمرورة , فالشيء , فهو امر يشبه اخماد النار بالماء , او تخفيف الحرارة بشيء ب

  الطبيعي جدا ان نخفف تاثير الشيء بمضاده 

  

البديهية على مر الظواهر ؟ علما ان العلم فسر الكثير من الظاهرة و لكن علميا كيف يمكن تفسير هذه 
, و لنبدأ بشرح سبب حدوث هذا االمر لناخذ على سبيل الظاهرة التاريخ فاالمر ال يقتصر فقط على هذه 

  و معادلة تفككه كالتالي :  COOH3CHحمض المثال 

  

CH3COOH (aq) ⇄ H+
(aq) + CH3COO‐

(aq) 

  

  في التفاعل ؟  COONa3CHملح ماذا سيحدث لو تم اضافة 

  

حموضة , لذلك االجابة البديهية التي ستخطر على الذهن مباشرة هي ان قاعدي يعتبر الملح اوال هذا 
COOH3CH  ستقل , و نريد االن معرفة السبب  

  

  بالصورة التالية : الملح يتفكك 

CH3COONa (aq)  →  Na+ (aq) + CH3COO‐
 (aq)  

  

في وسط التفاعل , و كما تركيزه في النواتج , هذا االمر يؤدي الى زيادة  COO3CH‐نالحظ تكون انيون 
) متزنة الضعيفة القواعد و االحماض ( جميع تفاعالت متزن فان اي تفاعل  15ذكرنا سابقا في تشابتر 

يؤدي  COO3CH‐عند تغيير تركيز اي مادة سواء باضافة او ازالة جزء منها , و زيادة تركيز اتزانه سيختل 
  اليسار زاحة التفاعل الى ال

  

  الحمضية و بالتالي تقل االس الهيدروجيني مما يعني زيادة في قيمة  H+و بالتالي يقل تركيز 
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  و معادلته كالتالي :  3NHاالمونيا قاعدة ضعيفة , لناخذ قاعدة مثال اخر و لكن هذه المرة مع 

  

NH3 (aq) + H2O (l)   ⇄  NH4
+ (aq) + OH‐

(aq)  

  : الملح ؟ لناخذ معادلة تفكك هذا  Cl4NHكـملح حمضي ماذا يحدث عند اضافة 

  

NH4Cl (aq) →  NH4
+
(aq)  +  Cl‐(aq)  

+نالحظ زيادة في تركيز كاتيون االمونيوم 
4NH  فيقل تركيز اليسار و هذه الزيادة تزيح اتزان التفاعل الى

‐OH  المحلول حمضية و معها تزيد  

  

فان ملح قاعدي الضعيف عندما تضيف له فالحمض و العكس , بالقاعدية الحموضة اذا هذا هو مبدا كسر 
  الضعيفة , عند اضافة ملح حمضي لها فان قاعديتها تقل القاعدة تقل , و كذلك حموضته 

  

فمعادلتي التفكك تشترك في ايون واحد و هو الذي " تاثير االيون المشترك " هذا المفهوم يطلق عليه اسم 
  القاعدية او الحمضية يسبب تقليل 

  

يمكن ان نعمم هذا التاثير على اي حالة تنتج عنها وجود ايون مشترك في معادلتي التفكك , على سبيل 
  معادلة تفككه كالتالي :  HFحمض المثال , 

  

HF (aq) ⇄ H+
(aq) + F‐(aq) 

  

و هذا امر طبيعي , و يمكن التاكد من الحمضية لها و هو حمض قوي بالتاكيد ستزيد  3HNOعند اضافة 
  ذلك من خالل اخذ معادلة تفككه : 

HNO3 (aq) →  H+ (aq) + NO3 
–
(aq) 

  

بصرف النظر ان التفاعل الحمضية في وسط التفاعل , و هذا كفيل اصال بزيادة  H+نالحظ زيادة تركيز 
   F‐المرافقة القاعدة سيزاح لليسار مما يقلل تركيز 
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Q ) calculate pH of solution made by mixing 0.2 mole of CH3CO2Na and 0.3 mole of 

CH3CO2H to make 1 L solution ? [[Ka (CH3CO2H ) = 1.8 x 10‐5 ]]  

 

Solution :  

 

  ** حل السؤال سيكون طويل في البداية حتى نوضح المفهوم بشكل كامل **

  

  زئي في الماء وفقا للمعادلة التالية : فعليا الذي يحصل اوال هو ان الحمض يتأين بشكل ج

  

                                      CH3CO2H           ⇄               CH3CO2
‐           +            H+  

Initial conc. :                  0.3 M                                       0                               0 

During reaction :           0.3 – x                                     +x                             +x  

𝐾 1.8 𝑥 10
𝑥

0.3 𝑥
  →    𝑥 2.31 𝑥 10  

equilibrium conc. :     0.2976  M                          2.31 x 10‐3 M          2.31 x 10‐3 M 

[H+] = 2.31 x 10‐3 M   

  و عند حساب قيمة االس الهيدروجيني عند هذه اللحظة سيكون الناتج كالتالي : 

pH = ‐ log(2.31 x 10‐3) = 2.63      

  و االن عند اضافة الملح , يتفكك الملح كالتالي : 

CH3CO2Na   →  CH3CO2
‐  + Na+ 

  

و هذه االضافة تكون لمعادلة  0.2قد ازداد بمقدار  2CO3CH‐ و سيتفكك بشكل كامل و بالتالي يكون تركيز 
  الحمض في االعلى فيحدث التالي وفقا لمبدأ لوشاتلييه : 
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                                   CH3CO2H           ⇄               CH3CO2
‐           +            H+  

Initial conc. :            0.2976 M               (2.31 x 10‐3 + 0.2)  M        2.31 x 10‐3 M 

During reaction :     0.2976 + x                          0.20231 M            2.31 x 10‐3 – x  

𝐾 1.8 𝑥 10
0.20231 𝑥 2.31 𝑥 10 𝑥

0.2976 𝑥
  →    𝑥 2.28 𝑥 10  

Equilibrium conc. :   0.2998 M                          0.20231 M              3 x 10‐5 M  

[H+] = 3 x 10‐5 M 

  

  عند حساب قيمة االس الهيدروجيني االن سنالحظ ارتفاع معتبر فيها حيث تساوي : 

pH = ‐ log( 3 x 10‐5) = 4.52    

  

ة حيث ان اختالط الملح مع الحمض يؤدي الى تفككهما معا في و يمكن اختصار العملية كلها في خطوة واحد
مول من  0.2باالضافة الى    H2CO3CHمول من  0.3قد بدأ ب التفاعلنفس اللحظة بطبيعة الحال فيكون 

 ‐2CO3CH  : قادمة من تفكك الملح و هذا ما يحدث خالل التفاعل عندها  

 

                                 CH3CO2H           ⇄               CH3CO2
‐           +            H+  

Initial conc. :             0.3 M                                  0.2 M                            0  

During reaction :     0.3 – x                                0.2 + x                           +x  

𝐾 1.8 𝑥 10
𝑥 0.2 𝑥

0.3 𝑥
  →    𝑥 2.7 𝑥 10  

[H+] = x = 2.7 x 10‐5 

pH = ‐ log(2.7 x 10‐5) = 4.56  

  

ط لذلك ال حرج في استخدام اي طريقة و انا افضل هذه الطريقة النها اقصر و لكن ي** الفرق يكون جدا بس
  ** قدمت الطريقة االولى فقط للتاكيد على المفهوم
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Q ) Calculate the fluoride ion concentration and pH of a solution that is 0.20 M in 

HF and 0.10 M in HCl. [[Ka = 6.8 x 10‐4 ]] 

 

Solution :  

قادمة من  H+من  0.1و  HFمن  0.2ن يتفككان في نفس الوقت في كاس التفاعل فيكون لدينا كال الحمضا
  HClالحمض القوي 

 

                                      HF          ⇄               H+              +                 F‐ 

Initial conc. :            0.2 M                        0.1 M                             0  

During reaction :   0.2 – x                        0.1 + x                           +x  

𝐾 6.8 𝑥 10
𝑥 0.1 𝑥

0.2 𝑥
   

  ) فيكون : 15% ( تشابتر 5هذه المرة ساستخدم طريقة التقريب و اعتبار ان نسبة التاين اقل من 

𝐾 6.8 𝑥 10
𝑥 0.1
0.2

   → 𝑥 1.36 𝑥 10   

[H+] ≃ 0.1 M  

Ph = ‐ log(0.1) = 1  

 

Q ) (a) Consider the equilibrium .   B (aq) + H2O (l) ⇄ HB+
 (aq) + OH‐

 (aq)  Using Le 

Châtelier’s principle, explain the effect of the presence of a salt of on the 

ionization of B. (b) Give an example of a salt that can decrease the ionization of 

NH3 in solution. 

 

Solution :  

(a)  المقصود في السؤال هو توضيح تاثير االيون المشترك , فلو افترضنا وجود ملح حمضي عند تفككه
في وسط التفاعل , و هذا االمر يزيد من تركيزه و بالتالي يزيح التفاعل الى اليسار فتقل قاعدية  HB+ينتج 

  Bالقاعدة  
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)b(  3المقصود بتقليل تأين االمونياNH  يعني تقليل انتاج‐OH تقليل قاعدية  ذلك من تفكك االمونيا و يعني
تفكك ملح ي عندمان المشترك االمونيا ( قاعدة ضعيفة ) و هذا االمر يمكن التوصل له من خالل تاثير االيو

+حمضي لينتج كاتيون 
4NH   5( كما وضحنا في الصفحة (   

   4SO4NH – 3NO4NH –Cl 4NHو من هذه االمالح نذكر : 

  

17.2 Buffered Solutions  
  

  

  

اي ارتفعت حموضتها , في حال انخفضت  2مقاربة لـ pHلها قيمة التي تتواجد في معدة االنسان االحماض 
بسبب عدم قدرة المعدة على سوء التغذية و كفقر الدم لها فاالنسان معرض عندها الى امراض  pHقيمة 

اي انخفضت قيمة الحمضية مرتفعة جدا , اما في حال زادت حموضة تحليل الطعام فهذه مهمة تحتاج الى 
pH  فهذا يؤدي الى اعراض خطيرة في الجهاز الهضمي تبدا بقرحة المعدة و حرقتها  

  

امر يمكن حدوثه بسهولة تامة كما راينا سابقا في اول جزء من الحموضة نسال االن سؤال مهم , تغيير 
السفل سافلين , لكن هذا ال يحدث  pHير الليمون و عندها تنخفض قيمة التشابتر , يمكن ببساطة تناول عص

  بالطبع و اال لكنا اصبنا بمضاعفات خطيرة بسهولة !! ما السبب اذا ؟ 

  

, و سنفهم االن ماذا نعني محاليل منظمة بانها احماض المعدة التفسير العلمي لحدوث هذا االمر هو وصف 
  بمحلول منظم 



10 
 

Buffered solutions : solutions that resist drastic changes in pH when small 

amounts of strong acid or strong base are added to them 

حمض عند اضافة االس الهيدروجيني : هي المحاليل التي تقاوم التغير المفاجئ في قيمة المحاليل المنظمة 
  قوية لها قاعدة قوي او 

  

ضعيفة , قاعدة ضعيف او حمض يجب ان تتكون من جزئين , الجزء االول يكون المحاليل المنظمة جميع 
  , سنوضح االن باالمثلة القواعد او االحماض المقابل لهذه الملح اما الجزء الثاني فهو 

  

الملح و هو  COONa3CHضعيف و حمض و هو  COOH3CHيتكون من محلول منظم لنفترض اننا نمتلك 
  له ؟  pHعلى قيمة الحمض مقابل لهذا الحمض , كيف يمكن ان يحافظ هذا ال

  

  كالتالي : الملح و الحمض معادلتا تفكك 

CH3COOH (aq) ⇄ H+
(aq) + CH3COO‐

(aq) 

CH3COONa (aq)  →  Na+ (aq) + CH3COO‐
 (aq)  

  

سيحافظ على المحلول بشكل كبير ام ان الحموضة , هل ستزيد  HClقوي كـحمض لنفترض االن اننا اضفنا 
  ؟ pHقيمة 

  

  يتفكك كالتالي :  HClحمض 

HCl (aq)  →  H+ (aq) + Cl‐ (aq)  

  

الى ( الخاص بالحمض الضعيف ) في وسط التفاعل يزيد من تركيزه مما يسبب ازاحة التفاعل  H+تكون 
  قد زادت الحموضة , حتى االن لم نذكر شيء جديد النه بهذا اليسار 

  

( رأينا في المتفكك , و الذي  COONa3CHعلى ملح من البداية و لكن تذكر ان وسط التفاعل يحتوي 
( غالبا للقاعدة المرافقة  جدا منخفضة و هذا امر طبيعي فالتفاعل بدأ بتركيز معين xقيمة  انتج ) 7صفحة 
  كبيرة لن تكون  H+و بالتالي زيادة اذا لم نضف الملح )  0يكون 
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في القاعدة القوي , ماذا سيحدث ؟ تتأين هذه الحمض بدال من  NaOHقوية مثل قاعدة في حال اذا اضفنا 
  الماء كالتالي : 

  

NaOH (aq)  →  Na+ (aq)  +  OH‐ (aq) 

ليزاح التفاعل الى   H+, هذا االمر يقلل من تركيزالماء المتواجد ليكون  H+المتكون سيتفاعل مع  OH‐انيون 
و بهذا تزيد  COO3CH‐المرافقة القاعدة و يزيد من تركيز  COOH3CHالحمض من تركيز  مقلالاليمين 
كما سبق و ذكرنا و  COO3CH‐و لكن بشكل طفيف جدا الن التفاعل قد بدأ اصال بتركيز معين من  pHقيمة 

  كمحلول منظم و بالتالي يصنف االس الهيدروجيني هذا االمر يقلل من التاثير على قيمة 

  

, من االمثلة على محاليل منظمة قاعدي او حمضي االمر ينطبق تماما على اي محلول منظم اخر سواء كان 
  المقابل له الملح  Cl4NHضعيفة و قاعدة و هي  3NHهو المحلول المكون من قاعدية 

  

  كالتالي :  Cl4NHو  3NHمعادلتا تفكك كال من 

  

NH3 (aq) + H2O (l)   ⇄  NH4
+ (aq) + OH‐

(aq)  

NH4Cl (aq) →  NH4
+
(aq)  +  Cl‐(aq)  

  

منتجا كمية اكبر من لليسار و بالتالي يزاح التفاعل  OH‐يزيد تركيز  NaOHقوية مثل قاعدة اذا اضفنا 

3NH  و يقل تركيز+
4NH  و لكن يكون بكميات طفيفة بسبب وجود الملح الذي يجعل التفاعل يبدأ بتركيز

+معين ل 
4NH  طفيف جدا االس الهيدروجيني فيكون تاثير الزيادة على  

  

من  OH‐مع انيونات الحمض المتكونة من  H+, تتفاعل كاتيونات  HClقوي مثل حمض اما عندما نضيف 
تركيز  يزدادو  3NHتركيز ليقل لليمين فيزاح التفاعل  OH‐ن تركيز ليكون الماء , و هذا يقلل مالقاعدة 

  لن يكون كبير لنفس السبب المذكور في االعلى القاعدية المرافق , و مرة اخرى تاثير انخفاض الحمض 

  

و الحمضي بقي ان نعلم كيفية التعامل مع مسائل المحاليل المنظمة , و هذا يتطلب اخذ المحلول المنظم 
  بالحمضي كال منهما على حدا , نبدأ اوال القاعدي 
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المقابل له هو الملح و  aKتساوي ثابت تأين ضعيف , له قيمة حمض و هو  HAاالفتراضي الحمض لناخذ 
KA  كالتالي : الملح الضعيف و الحمض , يتفكك  

 

HA (aq)   ⇄   H+ (aq)  +  A‐ (aq)  

KA (aq)   →  K+ (aq)   +  A‐ (aq)  

في  Na+من الملح مثل القاعدي يعتبر الكاتيون الذي يمثل الجزء  K+المرافقة , القاعدة تعتبر  A‐حيث 
COONa3CH   

  

  الضعيف كالتالي : الحمض ثابت تأين يمكن التعبير عن 

𝐾
𝐴 . 𝐻

𝐻𝐴
 

  

  في طرف لوحده فنحصل على :  ]H+[حتى نجعل  نضرب الطرفين االن بـ 

𝐻 𝐾  𝑥 
𝐻𝐴
𝐴

 

  

المرافقة في المحلول القاعدة الضعيف و الحمض بتراكيز  H+هذه عالقة تربط تركيز كاتيون الهيدرونيوم 
  , االن ناخذ سالب لوغاريتم الطرفين لنحصل على التالي : الحمضي المنظم 

  

𝑝𝐻 log 𝐾  𝑥 
𝐻𝐴
𝐴

 

  من خواص اللوغاريتم : 

𝑝𝐻 log 𝐾 log
𝐻𝐴
𝐴

 

𝑝𝐻 p𝐾 log
𝐴
𝐻𝐴
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للمحلول المنظم و هي تعتمد على تغير تراكيز االس الهيدروجيني هذه هي العالقة التي تعبر عن تغير قيمة 
ان تاثير هذا التغير يكون طفيف جدا النه داخل اقتران  المرافقة حيث نالحظالقاعدة الضعيف و الحمض 

  لوغاريتمي 

  

االس  الحظ ان قيمةو بالتعويض في المعادلة ن A‐و يقل تركيز  HAتركيز  يزدادقوي حمض عند اضافة 
  تنخفض و لكن بمقدار طفيف الهيدروجيني 

  

االس و بالتعويض في المعادلة نالحظ ان قيمة  A‐د تركيز و يزدا HAيقل تركيز قوية قاعدة و عند اضافة 
  ترتفع بمقدار طفيف ايضا الهيدروجيني 

  

  

المحلول المنظم االمر ذاته ينطبق على ,  Henderson–Hasselbalchهذه المعادلة يطلق عليها اسم 
و  bKثابت تأين لها قيمة  Bضعيفة قاعدة مكون من محلول منظم فعند تطبيق نفس الخطوات على القاعدي 

  لهذا المحلول بالطريقة التالية :  Henderson–Hasselbalchكن كتابة معادلة يم,  BHAالمقابل ملحها 

  

𝑝𝑂𝐻 p𝐾 log
𝐵𝐻

𝐵
 

  

  

, مؤديا الى انخفاض قيمة  BH+المرافق الحمض و يقل تركيز  Bالقاعدة قوية يزداد تركيز قاعدة اذا اضفنا 
  بمقدار طفيف القاعدية اي زيادة االس الهيدروكسيدي 

  

االس  , فتزداد قيمة BH+المرافق الحمض و يزداد تركيز  Bالقاعدة قوي يقل تركيز حمض اما اذا اضفنا 
  القاعدية و تقل الهيدروكسيدي 
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المرافقة القاعدة و الحمض في حالة تساوي قيمة  Henderson–Hasselbalchهناك حالة خاصة لمعادلة 
,  1للحمض و تصبح قيمة ما بداخل اللوغاريتم  A]‐[HA] = [المرافق , عندها يكون الحمض و القاعدة او 

  , فتصبح المعادلة كالتالي :  log(1)=0و كما نعلم فان 

  

𝑝𝐻 p𝐾  

 له Henderson–Hasselbalchو االمر نفسه ينطبق على المحلول المنظم القاعدي , الذي تكون معادلة 
  عندها كالتالي : 

  

𝑝𝑂𝐻 p𝐾  

  

Buffer Capacity and pH Range :  

  

Buffer capacity :  the amount of acid or base the buffer can neutralize before the 

pH begins to change to an appreciable degree 

قوية بحيث يستمر قاعدة قوي او حمض المقصود بسعة المحلول المنظم هي الى اي مدى يمكنني اضافة 
  س الهيدروجيني اال ي قيمةفي عمله و هو منع التغير المفاجئ فالمحلول المنظم 

  

و مول واحد من  COOH3CHمول واحد من مكون من محلول منظم على سبيل المثال , عندما يكون لدي 
COONa3CH  له قيمة المحلول المنظم هذاpH  تساوي سالب لوغاريتمaK  القاعدة و الحمض ( تركيز

بدال من  COOH3CHمول من  0.1المرافقة متساوي ) , لذلك حتى لو اتينا بمحلول منظم اخر مكون من 
  pHايضا سيعطينا نفس قيمة  COONa3CHمول واحد و مثلها لـ 

  

قوي حمض , النه عندما تضيف كمية معينة من  buffer capacityو لكن الفارق يكمن فيما يسمى بالـ 
ستتغير ببطئ شديد و بشكل ضئيل اكثر من المحلول الثاني علما  pHاالول فان قيمة للمحلول المنظم مثال 

اعلى اي سعة تنظيم القوي في الحالتين , فنقول عندها ان المحلول االول له الحمض انك اضفت نفس مقدار 
  اكثر االس الهيدروجيني ر قيمة انه قادر على تنظيم تغي
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, ستزيد قابليته  المحلول المنظمادت كتلة ( و بالتالي موالت و تركيز ) فالخالصة النهائية اذا انه كلما ز
   buffer capacity و بالتالي تزداد الـاالس الهيدروجيني ر قيمة لتنظيم تغي

  

pH range : the pH range over which the buffer acts effectively 

المعدة احماض المعدة , احماض لنوضح هذا المفهوم نرجع الى المثال الي طرحناه في بداية الدرس عن 
اخرى خارج هذا المدى يجعل  pH, اي قيمة  2.5الى  1.5تتراوح من  pHفعليا تعمل بشكل فعال بين قيم 

  المعدة تفقد القدرة على العمل بشكل طبيعي احماض 

  

الملح الضعيفة من تركيز القاعدة الضعيف او الحمض ل فعال كلما اقترب تركيز بشكالمحاليل المنظمة تعمل 
قوية حيث قيمة اللوغاريتم في القانون قاعدة قوي او لحمض مر يقلل من تاثير اي اضافة المقابل , هذا اال

الضعيفة مع تركيز القاعدة او الحمض تقترب من الصفر حتى تصل الى الصفر عندما يتساوى تماما تركيز 
  , و هذا االمر تحدثنا عنه في االعلى : الملح 

  

𝑝𝐻 p𝐾  

𝑝𝑂𝐻 p𝐾  

  

رياضيا  pH range في اقصى درجات الفعالية و من هنا يتم تعريفالمحاليل المنظمة في هذه الحالة تكون 
لهيدروجيني او االس اتبدأ قيمة الملح عن تركيز القاعدة او الحمض , حيث انه كلما ابتعد تركيز 

  و تقل فعاليتها بالتدريج  bpKو  apKباالبتعاد عن قيمة  روكسيديالهيد

  

𝑝𝐻 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒  log 𝑎𝑐𝑖𝑑 𝑠𝑎𝑙𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜  

𝑝𝑂𝐻 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒  log 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜  

  :  pH rangeاضعاف , يكون مقدار  10بالملح الضعيف اكبر من تركيز الحمض عندما يكون مثال تركيز 

  

𝑝𝐻 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒  log 10 1 
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Q ) What is the pH of a buffer that is 0.12 M in lactic acid [HC3H5O3] and 0.10 M in 

sodium lactate [NaC3H5O3]? For lactic acid, Ka = 1.4 x 10‐4  

 

Solution :  

‐يتفكك الى  3O5H3NaCملح 
3O5H3C  و+Na   

 نطبق على القانون مباشرة : 

𝑝𝐻 p𝐾 log
𝐶 𝐻 𝑂  

𝐻𝐶 𝐻 𝑂  
 log 1.4 𝑥 10 log

0.1
0.12

3.77 

 

Q ) Calculate the concentration of sodium benzoate (C6H5COONa) that must be 

present in a 0.20 M solution of benzoic acid (C6H5COOH) to produce a pH of 4.00. 

Ka = 6.3 x 10‐5 

 

Solution :  

   Na+و  COO5H6C‐يتفكك الى  COONa5H6Cملح 

  نطبق على القانون مباشرة : 

𝑝𝐻 p𝐾 log
𝐶 𝐻 𝐶𝑂𝑂
𝐶 𝐻 𝐶𝑂𝑂𝐻 

   

  4 log 6.3 𝑥 10 log
𝐶 𝐻 𝐶𝑂𝑂

0.2
         

𝐶 𝐻 𝐶𝑂𝑂 𝐶 𝐻 𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 0.126 𝑀 
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Q ) How many moles of NH4Cl must be added to 2.0 L of 0.10 M NH3 to form a 

buffer whose pH is 9.00? (Assume that the addition of NH4Cl does not change the 

volume of the solution.) Kb = 1.8 x 10‐5 

 

Solution :  

+يتفكك الى  Cl4NHالملح 
4NH  و‐Cl   

pOH = 14 – pH = 14 – 9 = 5 

  نطبق على القانون الخاص بالمحاليل المنظمة القاعدية : 

𝑝𝑂𝐻 p𝐾 log
𝑁𝐻
𝑁𝐻

 

5 log 1.8 𝑥 10 log
𝑁𝐻
0.1

  →   𝑁𝐻  𝑁𝐻 𝐶𝑙 0.18 𝑀 

𝑁𝐻
𝑛
𝑉

   → 0.18
𝑛
2

   → 𝑛 0.36 𝑚𝑜𝑙 

 

Q ) A buffer is made by adding 0.300 mol CH3COOH and 0.300 mol CH3COONa to 

enough water to make 1.000 L of solution.The pH of the buffer is 4.74 , Calculate 

the pH of this solution after 5.0 mL of 4.0 M NaOH(aq) solution is added. 

 Ka = 1.8 x 10‐5 

 

Solution :  

  

فكرة السؤال هنا هو دراسة تاثير اضافة قاعدة قوية على قيمة االس الهيدروجيني للمحلول المنظم الحمضي 
 ,NaOH  لتر كما سيزيح التفاعل الى اليمين ,  1.005لتر الى  1اضافته ستغير من حجم المحلول من

  فيكون : 
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𝑛 4 𝑥 0.005 0.02 𝑚𝑜𝑙 

𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂𝐻
0.3 0.02

1.005
0.2786 𝑀 

𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂
0.3 0.02

1.005
0.3184 𝑀 

  

  االن نطبق على القانون مباشرة لحساب قيمة االس الهيدروجيني الجديدة بعد اضافة القاعدة القوية : 

𝑝𝐻 p𝐾 log
𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂
𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂𝐻 

  log 1.8 𝑥 10 log
0.3184
0.2786

4.8 

  

 0.3علما ان المحلول كان يحتوي على  0.6سوا بمقدار  ادو لم تزد 4.74قيمة االس الهيدروجيني كانت 
  مول فقط من الحمض و القاعدة المرافقة لذلك يعتبر معدل تغير ضئيل لالس الهيدروجيني 

  

  

  

  

   و هيك بكون خلصنا التشابتر 
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اوال و قبل الدخول في محتويات هذا التشابتر , مقدمة 
 تعريفية عن التشابتر : 

 

في هذا التشابتر بعد التعرف على المفاهيم االساسية 
في الكيمياء الحرارية سنتعرف على اهم المفاهيم 

بالديناميكا الحرارية و كيف يمكن توقع ما اذا الخاصة 
كان التفاعل سيحدث ام ال عمليا و نظريا اعتمادا على 

المتغيرات التي عرفناها في التشابتر السابق و 
المتغيرات التي سنتعرف عليها هذا التشابتر , و 
 بالتالي سنهتم هنا في امكانية حدوث التفاعل . 
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19.1 Spontaneous Process  
 

Thermodynamics : The area of chemistry that deals with energy relationships, 

entropy, and the spontaneity of a chemical process.  

الديناميكا الحراية : الجزء من الكيمياء الذي يتعامل الطاقة و متغيراتها , العشوائية و امكانية حدوث 
  تفاعالت الكيميائية . ال

  

  اي انه الديناميكا الحرارية تدرس بشكل اساسي امر هام و هو هل التفاعل سيحدث ام ال ؟ 

  

Spontaneous Process : is one that proceeds on its own without any outside 

assistance under given the set of conditions (T, P, conc. ,,,,, et).   

يات التلقائية : هي العملية التي تعتمد على نفسها في الحدوث دون الحاجة الي مساعدة خارجية من العمل
  التركيز .... الى اخره )  –الضغط  –الظروف المحيطة ( درجة الحرارة 

  

لتوضيح على المفهوم الجديد في الكيمياء نأخذ انتقال الحرارة على سبيل المثال , الحرارة دائما تنتقل من 
من الجسم الساخن  (spontaneously)لجسم الساخن الى الجسم االبرد لذلك نقول ان الحرارة تنتقل تلقائيا ا

الى الجسم االبرد فال تعتمد على اي تدخل خارجي حتى تتم هذه العملية و لكن ال يمكن للعكس ان يتم تلقائيا 
(spontaneously)   الحرارة ان تنتقل من الجسم البارد اال في حال غيرنا الظروف المحيطة بشكل يجبر

  الى الجسم الساخن .
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  لتوضيح المفهوم بشكل اكبر و ترسيخه في الذهن نضرب عدة امثلة : 

  

  تحرك الغاز بين وعائين :  -1

لذلك عند ( التركيز االقل ) الى الضغط المنخفض  ( التركيز االكبر )الغاز دائما ينتقل من الضغط المرتفع 
فصل بينهما صمام عند فتح الصمام سينتقل الغاز من الضغط االعلى الى االقل و لكن العكس وجود وعائين ي

ال يمكن ان يتم اال اذا دفعنا الغاز دفعا عن طريق بيستون او باستخدام مضخة , توضح الصورة هذاه العملية 
:  

  
ن العملية العكسية نقول و لك spontaneouslyفنقول عندها ان الغاز ينتقل من الضغط العالي الى االقل 

  فهي تحتاج الى تدخل خارجي لكي تتم .  nonspontaneousعنها 

  

  صدأ الحديد :  -2

  

عند وضح الحديد في بيئة غنية باالكسجين كالهواء الجوي يتعرض تلقائيا الى الصدأ و لكن اذا تركنا قطعة 
  الحديد ذاتها في نفس المكان ال يمكن ان يذهب الصدأ عنها اال اذا استخدمنا ورق الصنفرة 

 

النها تحتاج  nonspontaneousلكن العملية العكسية  spontaneousلذلك نقول ان عملية صدأ الحديد 
  الى تدخل خارجي 
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  عملية تجمد الماء : -3

  

يعلم الجميع ان الماء يتحول من سائل الى صلب ( ثلج ) عند درجة الصفر في مقياس سيليسيوس و بالتالي 
عند درجة حرارة اقل من الصفر عملية تجمد الماء تحدث بشكل تلقائي و لكن انصهار الثلج ال يمكن ان 

  ث عند درجة حرارة كهذه و هنا ندخل في تفاصيل اكثر في هذا الموضوع :يحد

  

عند درجات  nonspontaneous عند درجات حرارة معينة و spontaneous بعض التفاعالت تكون
حرارة اخرى , فكما ذكرنا سابقا الماء عند درجة حرارة اقل من الصفر يتحول تلقائيا من سائل الى صلب و 

تلقائيا و عند درجة حرارة اكبر من الصفر يتحول تلقائيا من صلب الى سائل و العكس ال العكس ال يحدث 
  يحدث تلقائيا .

  
  

ال تدرس سرعة  tharmodynamicsو بشكل عام ففي هذا التشابتر لن نعطي اعتبار لسرعة التفاعل الن 
قد يحدث  spontaneousحدوث التفاعل تدرس فقط امكانية حدوث هذا التفاعل لذلك التفاعل اذا كان 

  بشكل سريع كانصار الثلج و قد يستغرق ايام للحدوث كصدأ الحديد . 
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قد يخطر على اذهاننا االن سؤال جوهري و هو , ما هي الطريقة التي نستطيع من خاللها تحديد ما اذا كان 
  ؟  H∆) ام ال ؟؟ هل هي  spontaneousالتفاعل قابل للحدوث ( 

  

CH4 (g) + 2O2 (g) →  H2O (l) + CO2 (g) 

HCl (aq) + KOH (aq) → H2O (l) + KCl (aq) 

2HgO (s) →  2Hg (l) + O2 (g) 

و المعادلة  Exothermicنالحظ ان المعادلة االولى تمثل تفاعل احتراق و دائما تكون تفاعالت االحتراق 
, المعادلة الثالثة تفاعل تفكك اكسيد  Exothermicالثانية تفاعل تعادل ( حمض و قاعدة ) و هو ايضا 

اما التفاعل  spontaneous, الغريب في االمر ان اول تفاعلين Endothermicالزئبق الثنائي و هي 
 spontaneousتكون سالبة  H∆, هل هذا يعني ان جميع التفاعل التي تمثلك  nonspontaneousالثالث 

  ؟  nonspontaneousتكون موجبة  H∆اما التفاعالت التي تمتلك 

  

موجبة  H∆االجابة بالتاكيد ال , بسبب وجود بعض التفاعالت التي تحدث بشكل تلقائي حتى اذا كانت تمتلك 
  :  0و ابسط مثال انصهار الثلج عند درجة حرارة اكبر من 

H2O (s) →  H2O (l) 

 

𝐻∆التفاعالت الطاردة للحرارة ( و هذا يجعلنا نستنتج ان معظم  و لكن  Spontaneousتكون )  0
𝐻∆التفاعالت الماصة للحرارة ( ليس جميع التفاعالت , و معظم  و  Nonspontaneousتكون )  0 

  لكن ليس كل التفاعالت , و هذا يعني ايضا ان قيمة االنثالبي ليست هي من تحدد امكانية خدوث التفاعل 

  

اذا يبقى  السؤال ما هو الشيء الذي يحدد امكانية حدوث التفاعل ؟ قبل االجابة عن هذا السؤال يجب معرفة 
  irreversible and reversible processesمفهوم جديد في الكيمياء و هو موضوع 

  

Irreversible process : is one that cannot simply be reversed to store the system 

and its surroundings to original states. 

تفاعل غير عكوس : عملية ال يمكن ان تعود الى حالتها االصلية و بالتالي ال يمكن للنظام و المحيط ان 
  يستعيدوا الوضع االصلي لهم قبل حدوث التفاعل 
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المحيط ال يمكن ان  اي ان هذه العملية تامة تحدث في اتجاه واحد فقط و عند حدوث تغير في طاقة النظام او
  تعود الطاقة الى حالتها االصلية قبل هذا التغير . 

لذلك جميع العمليات التي  irreversibleتكون   spontaneousعلما ان جميع التفاعالت عندما تكون 
  irreversible process) تصنف  real processتحدث حولنا في الطبيعة ( 

 

Reversible process : the system changes in such a way that the system and 

surroundings can be restored to their original states by exactly reversing the 

change 

التفاعل العكوس : عملية يتغير فيها النظام بطريقة يمكن من خاللها ان يعود النظام و المحيط الى الوضع 
  االصلي قبل حدوث التغير . 

  

سبب قدرة هذه العملية على الحدوث في اتجاهين ان مقدار الفرق في احد الظروف المحيطة بين النظام و 
المحيط يكون ضئيل جدا لذلك فان مقدار التغير الحادث يكون صغير و من الممكن تداركه بسهوله بواسطة 

  ا تحدث في الحياة الطبيعية ) النظام , هذا يعني ان هذه العمليات تكون افتراضية و ليست واقعية ( صعب جد

  

  ** :  heat flow** طيب ممكن يكون الكالم نظري و مش مفهوم عشان هيك خلينا نضرب مثال بال

  

  

يكون للنظام درجة حرارة معينة و للمحيط درجة حرارة محتلفة و  irreversibleنالحظ انه في التفاعل 
من الجسم  spontaneouslyطبيعي ان تنتقل الحرارة هناك فرق في درجة الحرارة بينهما و بالتالي من ال

  الساخن الى الجسم االبرد 
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لذلك  T∆هناك فرق بسيط جدا في درجة الحرارة بين النظام و المحيط يمثل ب reversibleاما في التفاعل 
يجعل  نقول انه تقريبا درجة الحرارة متساوية فعليا و ال يوجد هذا الفرق الكبير في درجة الحرارة الذي

الحرارة تنتقل في اتجاه واحد و تلقائي من الجسم الساخن الى الجسم االبرد لذلك الحرارة ستنتقل بالتناوب 
  بين النظام و المحيط و لكن كما ذكرنا هذه العملية افتراضية و ليست واقعية .

  

19.2 Entropy 
تحدد امكانية حدوث التفاعل من عدمها االن سنخوض في متغير جديد في  ال H∆بعد ان استنتجنا ان قيمة 

  االنتروبي .الكيمياء الحرارية , 

Entropy (S): A thermodynamic function that describes the degree of randomness 

or probability of existence. 

  االنتروبي : متغير في الديناميكا الحرارية يصف درجة العشوائية او احتمالية وجود الشيء . 

  

و هذا يعني في لغة الكيميائية ان زيادة االضطراب و العشوائية بين الذرات او الجزيئات او االيونات يزيد 
  ية يقلل من مقدار االنتروبي . من مقدار االنتروبي في وسط معين اما زيادة االنضباط بين هذه الوحدات الذر

  

لذلك يعتمد على الحالة االبتدائية و النهائية ال على كيفية حدوث هذا  State functionيعتبر االنتروبي 
  ( بوجود عالمة ديلتا قبله )  S∆التغير في نظام الجزيئات لذلك يكتب بهذه الصورة 

  

) في نظام ما يجب معرفة درجة الحرارة لهذا النظام و مقدار  S∆لمعرفة مقدار التغير في االنتروبي ( 
الحرارة الناتجة عن التغير الحاصل في ذلك النظام ( النه و بطبيعة الحال االنتروبي لن يتغير اال في حال 

حدث تغير في الحالة الفيزيائية او تغير كيميائي او بمعنى اخر خضع لتفاعل ) , و هذا كله يندرج تحت 
  ن التالي : القانو

  

∆S
q
T
 

∆𝑆 :  التغير في االنتروبي ( J/K ) 

q :  مقدار الحرارة او االنثالبي ( J ) 

T :  درجة الحرارة ( K ) 
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  للتغيرات الفيزيائية )  S∆تطبيقات على القانون السابق : ( حساب 

  

, اما  Fusion سمية كمثال , غتدما يتحول الثلج الى ماء سائل يطلق على هذه العملية ت O2Hلنأخذ الماء 
  فيكون :  Freezingالعملية العكسية عند تحول الماء السائل الى ثلج صلب فهذه العملية تسمى 

  

                   H2O (s) → H2O (l)            ∆H 0           ∆S 0 

                   H2O (l) → H2O (s)          ∆H 0             ∆S 0  

  

اما العملية العكسية  Vaporizationو عندما يتحول الماء السائل الى بخار ماء يطلق على هذه العملية 
  فيكون :  Condensationتحول بخار الماء الى ماء سائل فيطلق عليها تسمية 

  

                   H2O (l) → H2O (g)            ∆H 0           ∆S 0 

                   H2O (g) → H2O (l)          ∆H 0             ∆S 0  

  

هل من الممكن ان يتحول الثلج الى بخار ماء مباشرة ؟ في الماء ال يوجد شيء كهذا الن الماء يجب ان يمر 
بالحالة السائلة قبل التحول الى غاز لكن توجد بعض المركبات و هي في الواقع غازات ال تمر بالحالة 

بين الحالة الصلبة و الغازية و منها ثاني اكسيد الكربون الذي يتحول الى صلب عند السائلة عند تحولها 
, و تسمى العملية العكسية عند Depositionالصفر و هذه العملية يطلق عليها  تحت Co 78درجة حرارة 

  فيكون :  ( التسامي ) Sublimationتحول ثاني اكسيد الكربون من الحالة الصلبة للغازية 

  

                CO2 (s) → CO2 (g)                ∆H 0             ∆S 0 

                CO2 (g) → CO2 (s)                ∆H 0             ∆S 0 

  

و جميع هذه التغيرات الفيزيائية للمادة تحدث عن درجة الحرارة التي يحدث عنها االنتقال في الحالة , مثل 
يكون الماء بين الحالة الصلبة و السائلة فينتقل بينهما  Co 0, فعند درجة  Co 0ول الى ماء عند الثلج الذي يتح

له نستخدم القانون السابق مع  S∆, و لحساب مقدار  reversibleو كما ذكرنا سابقا هذه العملية تعتبر 
  تغيير المسميات :
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∆S
q rev
T rev

 

q rev :  الحرارة الناتجة من التغير في الحالة الفيزيائية 

T rev :  درجة الحرارة التي يحدث عندها التغير في الحالة الفيزيائية 

 

Q ) Calculate the molar entropy of vaporization of H2O? The molar enthalpy of 

vaporization for water is 44 kJ/mol and the boiling point is 100ºC.   

 

Solution :  

T 100 ℃ 273 373 K 

∆S
q
T

44000
373

118 J mol⁄ . K 

 

Q ) Calculate the molar entropy of fusion of H2O? The molar enthalpy of fusion 

for water is 6.01 kJ/mol and the freezing point is 0.0ºC. 

 

Solution :  

T 0 ℃ 273 273 K 

∆S
q
T

6010
273

22 J mol⁄ . K 

 

Q ) The normal boiling point of C2H5OH(g) (M. mass = 46 g/mol) is 78.3 oC, and its 

ΔHvap = 38.56 kJ/mol. What is the change in entropy of the system when 68.3 g of 

C2H5OH(g) at 1.0 atm condenses to liquid at the 78.3 oC. 

 

Solution :  

T 78.3 ℃ 273 351.3 K 



12 
 

, و بالتالي عند  38.56في السؤال ان االنثالبي لتفاعل التبخر ( التحول من سائل الى غاز ) تساوي  ذكر
 38.56-عكس التفاعل اي حدوث التكثف ( التحول من غاز الى سائل ) نعكس اشارة االنثالبي ايضا فتصبح 

  هائي في هذه الحاالت : , و يكون القانون الن Surrounding, و الناتج يكون نفسه االنتروبي للمحيط 

∆S surr
qsys

Tsurr
 

38560
351.3

109.76 J mol⁄ . K  

  

نالحظ في السؤال انه يريد االنتروبي لكتلة معينة ال تساوي مول واحد كما باقي االسئلة التي قمنا بحلها 
سابقا ( الحظ الوحدة النهائية للجواب ) , لذلك يجب التخلص من المول في الوحدة و ذلك بضرب الناتج 

  النهائي بعدد موالت المادة : 

n
m

MM
68.3
46

1.48 mol  

∆S  109.76 x 1.48 163 J K⁄  

 

 

Q ) If the molar enthalpy of fusion for water is 6.01 kJ/mol and the freezing point 

is 0.0ºC. Calculate the entropy change for the system and its surroundings when :  

 

A ) 1 mol of ice melting is placed at the body temperature 37 oC? 

 

Solution :  

∆S sys
q
T

6010
0 273

22 J mol⁄ . K  

∆S surr  
qsys

Tsurr
6010

37 273
 19.4 J mol⁄ . K 

؟ يجب التمعن  310اما للمحيط كانت  273قد يتسائل البعض , لماذا درجة الحرارة للنظام عوضناها 
تحولها الى الحالة السائلة او  بالسؤال قبل البدء بالحل , السؤال ينص على ان التفاعل حدث لقطعة الثلج اثناء

اثناء االنصهار لذلك فدرجة حرارة النظام اي درجة  37انصهارها و لكن نقلت الى غرفة درجة حرارتها 
اما درجة حرارة المحيط هي درجة حرارة الغرفة او الوسط التي استكمل  0حرارة الثلج بطبيعة الحال هي 

  .  37فيه التفاعل و هي 
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B )  when 1 mol of ice is placed at 0oC?   

 

Solution :  

∆S sys
q
T

6010
273

22 J mol⁄ . K 

∆S surr  
qsys

Tsurr
 

6010
273

 22 J mol⁄ . K 

 

اذا الحظنا هذا المثال , عند جمع االنتروبي للنظام و المحيط معا في المثال االول يكون الناتج موجبا و ** 
و هذا امر متوقع الن االنصهار كان عند درجة  Spontaneous, اما التفاعل فيكون تلقائي  2.6يساوي 
و هذا طبيعي الن  reversibleو التفاعل  0, و في المثال االخر عند الجمع يكون الناتج  37حرارة 

, ما عالقة هذا الكالم كله بالمسالة ؟ االجابة ستكون في السكشن القادم بعد  0االنصهار عند درجة حرارة 
  **مثلة اكمال باقي اال

  

Q ) Elemental mercury  is a silver liquid at room temperature. Its normal freezing 

point is ‐38.9 oC , and its molar enthalpy of fusion is ΔHfusion = 2.29 KJ/mol .What is 

the entropy change of the system when 50.0 g of Hg(l) freezes at the normal 

freezing point? ( the molar mass of mercury is 200.59 g/mol ) 

 

Solution :  

T  38.9℃ 273  234.1 K 

∆S freez  
qsys

Tsurr
2290
234.1

9.78 J mol⁄ . K 

  

  و بما ان السؤال يطلب االنتروبي لكتلة محددة اذا : 

n
m

MM
50

200.59
0.25 mol 

∆S  9.78 x 0.25  2.44 J/K 
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Second Law Of Thermodynamics :  

 

بعد النظر لالمثلة السابقة يظهر لنا قانون اخر و احد اهم اساسيات علم الديناميكا الحرارية و هو ينص على 
: 

The entropy of the universe does not change for reversible processes and  

increases for spontaneous processes .  

ان انتروبي الكون ال يتغير في التفاعالت العكوسة و لكنه يزداد بصورة عامة .و يعني   

فان التفاعل يكون  universeقد تتساءلون لماذا يحدث هذا االمر ؟ لماذا اذا نقص االنتروبي لل
nonspontaneous  

مثلة السابقة فانها االجابة على هذا السؤال بسيطة جدا و تستنبط من الشرح السابق , اذا الحظنا في جميع اال
تشترك في جزئية محورية و هي ان جميع المواد تميل الى العشوائية و الحركة و تميل ان تكون جزيئاتها 

تمتلك ثالث انواع من الحركة قدر االمكان و هي الحركات الدورانية االنتقالية و االهتزازية و سنتطرق لهذا 
ع في درجة حرارة مرتفعة نوعا ما يتوفر لها الظروف الموضوع الحقا , كمثال قطعة الثلج عندما توض

المالئمة الن تتحرك جزيئاتها بشكل اكبر اذ انها اكتسبت طاقة و لهذا فانها تتحول للحالة السائلة و قس على 
  ذلك .

  

  يلخص هذا القانون بثالث معادالت رئيسة : 

  

∆Suniv  ∆Ssys  ∆Ssurr 0 in reversible process 

   reversibleالالكون ال يتغير في تفاعالت  اي ان انتروبي

∆Suniv  ∆Ssys  ∆Ssurr 0 in spontaneous process 

  spontaneousالاالنتروبي يزداد في التفاعالت 

∆Suniv  ∆Ssys  ∆Ssurr 0 in nonspontaneous process 

  nonspontaneousالاالنتروبي يقل في التفاعالت 
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Boltzmann Equation and Microstates :  

 

ما هي معادلة بولتزمان ؟ باختصار هذا الموضوع يتحدث عن احتمالية وجود جزيئات المادة , بمعنى , ما  
هي االماكن او المواقع التي قد تتواجد فيها الجزيئات في حيز معين , اذا نظرنا الى الشكل اعاله و هو شكل 

  افتراضي لتوضيح هذا المفهوم نستنتج التالي : 

  

لوجود جزيئات المادة و التي هنا في المثال نفترض لمناطق احتمال واحد ال تحتوي اال على الحالة االولى  -
و هذا   Microstatesان عدد احتماالت وجود الجزيئات تسمى , علما  انها اربعة جزيئات فقط للتسهيل 

يدل على ان جزيئات المادة قليلة الحركة و ال تتحرك اال في حيز ضيق جدا فبالتالي هي منظمة و غير 
  عشوائية و بهذا يكون االنتروبي لها منخفض  

  

و بهذا تكون جزيئات المادة في حالة حركة و نشاط اكثر  Microstatesاربعة تحتوي على الحالة الثالنية  -
  و تكون اكثر عشوائية منها و لهذا االنتروبي لها مرتفع اكثر من الحالة االولى من الحالة االولى 

  

و بهذا تكون جزيئات المادة في حالة حركة اكثر من  Microstatesستة تحتوي على الحالة الثالثة  -
  المثالين السابقين و تكون اكثر عشوائية و بهذا فهي االعلى من حيث االنتروبي 

  

رجمة الكالم المدون اعاله الى لغة المعادالت , لنؤكد انه كلما زادت اعداد و االن سنقوم بت
  يزداد االنتروبي  Microstatesال
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  لحساب االنتروبي قانون اخر غير المتعارف عليه ( االنثالبي على درجة الحرارة ) و هو : 

S k lnW 

S :  االنتروبي ( J/K ) 

K : ثابت بولتزمان ( 1.38 x 10‐23 J/K ) 

W : number of Microstates 

  

  االنتروبي فنحصل على :  رو بالتالي عند تغيرها يتغي Microstatesالالمتغير الوحيد في المعادلة هو عدد 

∆S k lnWf k lnWi  

  و من خصائص اللوغاريتم نحصل على : 

∆S k ln
Wf
Wi

 

 S 0∆) يكون  1اكبر من  ln( ما داخل ال iWاكبر من  fWعندما يكون 

  S 0∆) يكون  1صغر من  ln( ما داخل ال iWاصغر من  fWيكون  عندما

  و هذا تماما ما كنا نتحدث عنه في الفقرة التي بدانا فيها الموضوع .

  

لهذا الموضوع اهمية في االنتروبي النه ركيزة لشرح عدة مواضيع  اخرى سنتناولها في الصفحات القادمة 
.  

  

لكن قبل التطرق لتلك المواضيع يجب ان نستذكر شيئا , الى االن لم نتطرق لالمور التي تزيد من االنتروبي 
, و لكن  Microstatesالالي مادة او تفاعل بشكل مباشر سوى الموضوع الذي تحدثنا عنه قبل قليل و هو 

  ما هي بقية العوامل التي تؤثر مباشرة باالنتروبي ؟ 

  

, لكن لماذا زيادة هذه العوامل يزيد من الحجم , درجة الحرارة , جزيئات المادة عدد  تلك العوامل هي
عندما تزيد في حيز معين تصطدم اكثر ببعضها البعض فتكتسب طاقة عدد جزيئات اي مادة االنتروبي ؟ 

  . و هذا يزيد من االنتروبي بكل تاكيد Microstatesالعدد  حركية اعلى فتتحرك بشكل اكبر ليزداد
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عندما ترتفتع تزداد معها الطاقة الحركية للجزيئات و هذا يؤدي الى حركتها بشكل اكبر  درجة الحرارةاما 
  ايضا  Microstatesالفيزداد عدد 

  

يزيد من المساحة المتاحة لجزيئات المادة كي تتحرك و هذا يزيد من عدد االماكن التي من الحجم زيادة 
   Microstatesالت و هي ايضا تعتبر زيادة في المحتمل ان تتواجد بها الجزيئا

  

اذا من المالحظ ان هذا المفهوم فتح افق جديد لدراسة االنتروبي سيمكننا فيه من التعمق اكثر في المواضيع 
  التالي . 

  

19.3 Molecular Interpretation of Entropy 
  

  هناك ثالثة انواع للحركة عند جزيئات المواد : 

  

  : حركة الجزيئ ككل من مكان معين الى مكان اخر )  translationalانتقالية (  -

  : حركة دورية للذرات داخل الجزيئ نفسه )  vibrationalاهتزازية (  -

 : حركة الجزيئ حور محور معين )  rotationalدورانية (  -

  
   تقلق ستعلم بعد قليل .ما اهمية هذا الموضوع ؟ من المتوقع ان سؤال كهذا تبادر لذهنك اثناء القراءة ال

  

انواع الحركة تعتبر من االمور التي من الممكن من خاللهما مقارنة االنتروبي الخاصة بالمواد المختلفة و 
  ذلك في حالة كنا على علم بها , ما معنى هذا الكالم ؟ 
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  و البخار الغاز . على سبيل المثال ان اخذنا جزيئ الماء في حاالته الثالث , الثلج الصلب الماء السائل 

  

و بالتالي تعتبر جزيئاته  vibrational motionاهتزازية الثلج الصلب ال تتحرك جزيئاته اال بحركة 
  منضبطة لهذا االنتروبي له منخفض .

  

و كذلك  vibrational and rotational motionاهتزازية و دورانية الماء السائل تتحرك جزيئاته حركة 
لذلك جزيئاته اكثر عشوائية من الثلج و هو اعلى  translational motionلكنها منخفضة انتقالية حركة 

  في االنتروبي .

  

و بحرية تامة بالتالي جزيئاته جدا عشوائية و اعلى في للحركة  انواع بالثالثةاما بخار الماء فهو يتحرك 
  االنتروبي من الماء و الثلج .

  

  فان :بالتالي نستنتج انه الي مادة كانت 

S solid S liquid S gas 

هناك حالة رابعة للمادة تكتب في المعادالت نعم !! و هي حالة المحلول المائي فكيف نضعها في التصنيف 
  اعاله ؟ 

  

تعتبر حالة المحلول المائي مختلفة نوعا ما و ليتم توضيحها سناخذ ملح الطعام في حالتيه , الحالة الصلبة و 
  : حالة المحلول المائي
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 NaClينص التفاعل المذكور اعاله على ان عند وضع ملح الطعام الصلب في الماء يتحول لمحلول مائي من
  ؟ بمعنى اخر هل االنتروبي للمحلول المائي اكبر كما الحالة السائلة ؟  spontaneous, و لكن هل التفاعل 

  

  لالجابة عن هذا السؤال يجب معرفة ان عملية التحول لمحلول مائي تتضمن امرين ؟ 

  

- disordering process  و هي تعني عملية ترتيب عشوائية للجزيئات بحيث تصبح اكثر حرية الن :
NaCl  الصلب يتفكك اليونات+Na  و‐Cl  التي تتحرك بحرية تامة فتزداد العشوائية  

- ordering process  و هي تعني عملية ترتيب منظمة الن الماء الذي يذوب فيه ملح الطعام مركب :
اما الجزء السالب ( االوكسجين ) يرتبط  Cl‐قطبي لذلك الجزء الموجب منه ( الهيدروجين ) يرتبط بايونات 

  .و هذا يجعل من تلك االيونات مقيدة اكثر و تكون جزيئات المركب منتظمة بشكل اكبر  Na+بايونات 

  

العمليتان السابقتان تنص على ان المحلول المائي قد يكون اعلى في االنتروبي من المادة الصلبة اذا كانت 
تاثيرها اكبر و لكن في هذا  العملية الثانيةتاثيرها اكبر و قد تكون اقل في االنتروبي لو كانت العملية االولى 

  هي الغالبة و يكون بالتالي : العملية االولى التشابتر نفترض دائما ان 

S aqueous S solid 

  

و بالتالي يمكن ان نعامل المحلول المائي معاملة المادة السائلة عند مقارنة المواد من حيث االنتروبي , هكذا 
توصلنا الى الترتيب الفعلي للمواد وفق حالتها الفيزيائية و لكن في عالم الكيمياء هناك العديد من التفاعالت 

لغازية ( معظم المواد في التفاعل غازات ) لذلك يجب معرفة كيف يتم التعامل مع هذه التفاعالت و وصف ا
  االنتروبي لها .

  

The Expansion of an ideal gas into an evacuated bulb : 
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بحرية اكثر ينص هذا المبدا بشكل عام على ان الغاز يميل الى العشوائية اي التمدد لمساحات اكبر و الحركة 
كما وضحنا سابقا , وفقا لذلك فانه اذا كان هناك وعائين مفصول بينهما بصمام و يمأل احدهما بغاز , فاذا 

فتح الصمام سيتمدد الغاز للوعاء االخر و العكس ال يحدث الن الغاز ال يميل الى الجمود و الثبات في حيز 
  .ضيق بل يميل الى التمدد و الحركة في اكبر حيز ممكن 

  

يستفاد من هذا المبدا انه في التفاعالت التي تحتوي على غازات يميل التفاعل في الوضع الطبيعي الى انتاج 
عدد اكبر من جزيئات الغاز حتى يتسنى لجزيئات الغاز الموجودة في حيز التفاعل الحركة بسرعة اكبر و 

  بعشوائية اكثر , بالمثال يتضح المقال . 

  

(g) 23H+ (g)  2N →  (g) 3NH2 

في هذا التفاعل الغازي تفكك جزيئان من االمونيا لينتج اربعة جزيئات ( ثالثة هيدروجين و جزيء 
نيتروجين ) و بالتالي انتج عدد جزيئات اكبر في وسط التفاعل و هذا يعني زيادة في عدد جزيئات المواد 

  S 0∆ي االنتروبي فنقول ان كما ذكرنا سابقا و هذا كله يعني زيادة ف Microstatesالمما يزيد من 

  

  مثال اخر : 

2 (g)NO2 → (g) 2+ O(g)  NO2 

في هذا التفاعل الغازي تفاعلت ثالثة جزيئات لينتجوا جزيئين و هذا يعني حدوث نقص في عدد الجزيئات 
S∆و يؤدي ذلك الى ان  Microstatesالالغازية في وسط التفاعل مما يقلل من عدد  0  

  

للعلم هذه القاعدة تطبق فقط لجزيئات الغاز لذلك ال ننظر في المعادلة اال لجزيئات الغاز , فالقاعدة العامة اذا 
  هي : 

  

∆ng  ∑ng products - ∑ng reactants  

Δng  0  ΔS  0 

Δng  0  ΔS  0 

للمادة : الشكل القادم يلخص معظم ما شرحناه عن االنتروبي و عالقته بالحالة الفيزيائية  
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و هو بشكل عام يبين زيادة االنتروبي عند زيادة درجات الحرارة التي يحدث خاللها ايضا تغير في حاالت 
المادة التي هي الماء في هذا الشكل , و لكن اذا امعنا النظر نالحظ ان االنتروبي عند درجة حرارة الصفر  

ا , و هو القانون الثالث للديناميكا الحرارية .غير موجود اصال !!!! و هذا يقودنا الى مبدا مهم جد  

 

Third Law of Thermodynamics :  

The entropy of a pure perfect crystalline substance is zero at absolute zero 

عند درجة حرارة  0=  الي مادة بلورية نقيةالقانون الثالث في الديناميكا الحرارية ينص على ان االنتروبي 
  الصفر المطلق .

  

لكن لماذا ؟ المادة بطبيعة الحال تتكون من ذرات او جزيئات تكون منتظمة و مرتبة في اي مادة بلورية 
   بحيث تتحرك بطريقة معينة وفق الظروف المحيطة مثل درجة الحرارة , عندما تكون درجة الحرارة

0 k  273.15 ℃  لها ال تتحرك ابدا و منتظمة في مكان عندها تترتب الجزيئات او الذرات بطريقة تجع
  واحد فقط و ذلك بسبب عدم اكتسابها الي طاقة . 
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 Microstatesالنفهم من هذا ان هناك احتمال واحد لوجود الجزيئات النها ثابتة اصال و هذا يعني ان عدد 
  فنطبق في القانون :  1هو 

S k lnW 

W 1  

S k ln1 0 

اي االنتروبي المطلق , بحيث يكون  absolute entropyالو من هنا يمكن استنتاج مفهوم جديد و هو 
ال يمكن ان يكون سالب الن االنتروبي االبتدائي هو االنتروبي عند الصفر  S∆التغير في االنتروبي له 

  المطلق : 

iS – fS = S∆ 

 = 0 iS 

fS = SΔ 

 

Entropy Changes in Chemical Reactions 19.4 
  

في هذا الجزء الذي سنعرف فيه معيار االنتروبي الي مادة  absolute entropyالتكمن اهمية مصطلح 
  . ∆بدون عالمة الديلتا 

Standard molar entropies,  So : molar entropies for substance in their standard 

states.  

االنتروبي القياسي الي مادة هو االنتروبي الخاص بمول واحد من المادة عند الظروف القياسية ( درجة 
  ) , و يترتب عليه عدة قواعد :  M 1التركيز   – atm 1الضغط  –كلفن  298الحرارة 

  

- oS  و السبب كما قلنا سابقا انه  0 >لجميع الموادabsolute entropy .  

- (s) oS>  (l) oS>  (g) 
oS . ( ليس بالجديد علينا ) و هذا االمر وضحنا سببه سابقا  

- oS  ) يزداد بزيادة الكتلة الموليةmolar mass  : مثال , (Na  اعلى في االنتروبي منLi  الن كتلته
  المولية اكبر . 

- oS  8يزداد بزيادة عدد الذرات في الصيغة , مثال : االنتروبي لH3C  6اكبر من االنتروبي لH2C  الن
  عدد ذراته اكبر .
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  الخاص بها , على سبيل المثال :  oSالبمعرفتنا لهذه القواعد نستطيع ترتيب اي مجموعة مواد من حيث 

(S)CaO – (g) CO – (g)OH3CH  

  

فتكون  CaOنحدد اوال جميع المواد الغير غازية منهم و هي  oSاللترتيب هذه المواد تصاعديا من حيث 
  االقل انتروبي و بالتالي تخلصنا من اول مادة تبقت مادتين في الحالة الغازية 

لترتيب هذه المواد نعتمد على اخر قاعدتين بحيث نجد ايهما االعلى في الكتلة المولية و االكثر في عدد 
المركب  عالوة على ان عدد ذرات 28فتساوي  COاما  32تساوي   OH3CHالمولية ل الكتلةالذرات , 

  اما الثاني فذرتان فقط , و منه نستنتج ان االنتروبي للمركب االول اعلى من الثاني  6االول 

  

  CaO (g) > CO (g)OH3CH <(S)فيكون الترتيب النهائي : 

  oSو في االسفل جدول يوضح ترتيب بعض المواد كم حيث 

  

قدمنا هذا الموضوع تمهيدا لقانون مهم في هذه الوحدة و هو قانون حساب االنتروبي المولي القياسي الي 
  للمركبات المشتركة في التفاعل , فلو كان لدينا تفاعل كهذا :  oSو ذلك اعتمادا على قيم  oSΔتفاعل 

aA  + bB   cC + dD  

  هو :  oSΔفالقانون العام لحساب 

reactants
o∑m . S ‐ products

o= ∑n . S rxn
oSΔ  
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n :  معامل كل مادة ناتجة 

m : معامل كل مادة متفاعلة  

  و االن نقدم بعض االمثلة و التمارين على هذا الموضوع : 

   

Q ) Predict whether ΔS is positive or negative for each process, assuming each 

occurs at constant temperature: 

 

A) H2O(l) → H2O(g) 

B) Ag+ (aq) + Cl‐ (aq) → AgCl(s) 

C) 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s) 

D) N2 (g) + O2 (g) → 2NO(g) 

 

Solution :  

A)  

  ΔS > 0التحول من سائل الى غاز يعني ان العشوائية زادت و بالتالي 

B) 

يمكن معاملة المحلول المائي معاملة المادة السالئلة و هذا يعني ان التحول من سائل الال مادة صلبة يعني ان 
 ΔS < 0الجزيئات اصبحت اكثر انضباطا و بالتالي   

C) 

و  -3نجد ان الناتج يكون  g reactantsn∑ - g productsn∑  gnΔ يق قانون الفرق بين جزيئات الغازبتطب

  ΔS < 0 هذا يعني ان

D)  

  ΔS = 0و بالتالي  0نجد ان الناتج  Cباستخدام نفس الطريقة في 
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Q ) In each pair, choose the system that has greater entropy and explain your 

choice:  

(a) 1 mol of NaCl(s) or 1 mol of HCl(g) at 298 K  

(b)2 mol of HCl(g) or 1 mol of HCl(g) at 298 K  

(c)1 mol of HCl(g) or 1 mol of Ar(g) at 298 K. 

 

Solution :  

a)  

تكون دايما المادة الغازية اعلى من المادة  absolute entropyوفقا للقواعد التي عرفناها في موضوع ال
 HClالصلبة في االنتروبي اذا 

b) 

 HClبزيادة عدد الجزيئات يزداد االنتروبي لذلك مولين من 

c) 

 HClند مقارنة المواد الغازية يكون االعلى انتروبي هو االعلى في الكتلة المولية او في عدد الذرات لذلك ع

 

Q ) Choose the system with the greater entropy in each case: 

 (a) 1 mol of H2(g) at STP or 1 mol of H2(g) at 100 oC and 0.5 atm 

(b) 1 mol of H2O(s) at 0 oC or 1 mol of H2O(l) at 25 oC  

(c)1 mol of H2(g) at STP or 1 mol of SO2(g) at STP 

(d) 1 mol of N2O4(g) at STP or 2 mol of NO2(g) at STP ( STP = 25 oC – 1 atm ) 

 

Solution :  

a)  

و في نفس الوقت زيادة الضغط تعني انخفاض في الحجم اي انخفاض  بزيادة درجة الحرارة يزداد االنتروبي
  C and 0.5 atmo100  at2(g) Hفي االنتروبي و االجابة وفقا لهذه المعطيات 
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b)  

  H2O(l)في جميع االحوال الماء السائل اعلى انتروبي من الماء الصلب لذلك الجواب 

c)  

  SO(g)2عدد الذرات في الصيغة لذلك الجواب هو  المقارنة بين الغازات تكون بالكتلة المولية و

d) 

  mol of NO 2(g)2مباشرة بزيادة عدد جزيئات الغاز يزداد االنتروبي و بالتالي الجواب 

  

Q ) Calculate the change in the standard entropy of the system, ΔSo , for the 
synthesis of ammonia from N2(g) and H2(g) at 298 K: 

N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g) 

ΔSo [N2] = 191.5          ΔSo [H2] = 130.6             ΔSo [NH3] = 192.5 

 

Solution :  

reactants
o∑m . S ‐ products

o= ∑n . S rxn
oSΔ  

= (2 x 192.5) – [(3 x 130.6) + (1 x 191.5)] = ‐198.3 J/K 

 

Q ) Using the standard molar entropies in Appendix C, calculate the standard 

entropy change, ΔSo , for the following reaction at 298 K: 

C3H8(g) + 5O2(g) →  3CO2(g) + 4H2O(g) 

ΔSo [C3H8] = 270          ΔSo [O2] = 205          ΔSo [CO2] = 214           ΔSo [H2O] = 189 

 

Solution :  

reactants
o∑m . S ‐ products

o= ∑n . S rxn
oSΔ  

= [(3 x 214) + (4 x 189)] ‐ [(1 x 270) + (5 x 205)]  = 103 J/K 
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Q  )  Using  the  standard  molar  entropies  in  Appendix  C,  calculate  the  standard 

entropy change, ΔSo , for the following reaction at 298 K: 

CO(g)  +  2H2(g)  →  CH3OH(g) 

ΔSo [CO] = 198                  ΔSo [H2] = 131                      ΔSo [CH3OH] = 240 

 

Solution :  

reactants
o∑m . S ‐ products

o= ∑n . S rxn
oSΔ 

= [(1 x 240 )] – [(1 x 198) + (2 x 131)] = ‐ 220 J/K 

 

Q ) Given the following information's: 

92.4 kJ‐=  rxn
oHΔ           3(g)NH2  →  2(g)3H + 2(g)  N 

] = 192.53NH[ oSΔ] = 130.6            2H[ oSΔ] = 191.5             2N[ oSΔ 

 univ
oSΔCalculate  

Solution :  

انون الثاني في الديناميكا الحرارية اليجاد انتروبي المحيط في السؤال انه علينا استخدام الق الفكرة الجديدة
surrounding  و الطريقة بسيطة , في مسائل اول سكشنين استخدمنا هذا القانون  

∆S surr
qsys

Tsurr
 

و هذا ما سنفعله االن , و تعتبر هذه الطريقة االساسية لحساب انتروبي المحيط في اي مثال كان , نتابع 
  الحل : 

reactants
o∑m . S ‐ products

o= ∑n . S rxn
oSΔ 

= [(2 x 192.5)] – [(1 x 191.5) + (3 x 130.6)] = ‐ 198 J/K 

∆S surr
 

310 J K    

∆S univ  ∆S sys  ∆S surr  198 310 112 J K 

 المهم في هذا النوع من المسائل التركيز على وحدات القياس بشكل جيد 
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19.5 Gibbs Free Energy 
  

في هذا التشابتر تحدثنا عن العديد من المفاهيم الكيميائية و بيننا اهميتها في تحديد امكانية حدوث التفاهم , 
لكن ماذا يحدث ان جمعنا جميع هذه المفاهيم في مفهوم واحد جديد يمكن استخدامه لتحديد ما اذا كان التفاعل 

spontaneous  اوnonspontaneous  و ذلك فقط بمجرد معرفة قيمته دون الحاجة الى التطرق لعدة
  خطوات كما المفاهيم السابقة ؟ 

  

  و يكون استنتاجه بالطريقة التالية : )  gibbs free energyغيبس الحرة ( هذا المفهوم يشار اليه بطاقة 

  

  اوال نستخدم القانون الثاني في الديناميكا الحرارية الذي ينص على : 

∆S univ  ∆S sys  ∆S surr 0 

 

S surr∆و كما وضحنا سابقا في المسائل ان   
∆

  

 

∆S univ  ∆S sys
∆Hsys

T
0 

  

  في جميع االطراف و تعكس ايضا المتباينة عند الضرب بالسالب : T–نقوم بالضرب ب 

  

T∆S univ  T∆S sys  ∆Hsys 0 

univSΔT‐  يسمى ايضا بطاقة جيبس الحرةG∆ : و بالتالي تصبح المعادلة النهائية  

∆G  ∆H T∆S 0 

  

  اي سالبة  ∆G < 0عندما تكون  Spontaneousو تشير المتباينة ان التفاعل يكون 
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  : ∆Gوفقا لقيمة يوضح الشكل ادناه تصنيف التفاعالت من حيث امكانية الحدوث 

  

  يحدث في االتجاهين .اي انه  Reversibleان التفاعل  هذا يعني ΔG = 0عندما تكون 

  

  و بالتالي ملخص الموضوع هو هذه الجملة : 

**In any spontaneous process carried out at constant T and P, the free energy 

always decreases .** 

  ال ان يكتسبها . ∆Gاي ان اي تفاعل في الطبيعة يميل الى ان يخسر 

  

  و اولى التطبيقات على هذا الموضوع هو : 

Standard Free Energy of Formation ΔGo
f :  

Standard free energies of formation of a compound  is defined as the free energy 

change for the reaction that forms one mole of the compound from its elements 

in their most stable form at standard states . 

من  مول واحدهي عبارة عن طاقة غيبس الحرة الالزمة لتكوين طاقة التكوين الحرة القياسية للمركب 
  عند الظروف المعيارية . حالتها المستقرة المركب من عناصره في 

  

 standard enthalpy of formationالذي يتحدث عن  5هذا الموضوع شبيه جدا باخر جزء في تشابتر 
اما  ΔGن نفس المبدا و نفس الفكرة و نفس المفهوم تماما الفرق الوحيد ان هذا الجزء يتحدث عن فاالثني

  .  ΔHفيتحدث عن  5تشابتر 
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للمركب يجب ان تتفاعل  foGΔ سنطبقه هنا , حتى تكون المعادلة تمثل 5بالتالي كما تعلمنا في تشابتر 

عناصره التي يتكون منها في حالتها الفيزيائية المستقرة لتكون مول واحد من هذا المركب , و بالمثال يتضح 
  المقال : 

  

OH5H2C → g)(2+ ½ O 2(g)3H (graphite)C2  

G∆ لهذه المعادلة تمثل foG∆  فقط من مول واحد و كونت حالتها المستقرة الن عناصره تفاعلت في
  المركب 

  

OH5H22C → 2(g)+ O2(g) + 6H (graphite)4C 

G∆  لهذه المعادلة ال تمثلf
oG∆  و بالتالي يجب قسمة مول واحد النه تكون مولين من المركب و ليس

G∆  =fلتصبح  2المعادلة كلها على 
oG∆   

  

 OH5H2C → (g)+ O2(g) + 3H (graphite)2C 

G∆ لهذه المعادلة ال تمثل foG∆  حالته المستقرة الن االكسجين و هو احد عناصر المركب ليس في
   2Oكجزيء كامل 

  

2C(diamond) + 3H2(g) + O2(g) → C2H5OH 

G∆ لهذه المعادلة ال تمثل foG∆  كجرافيت صلب الن الماس يحتاج حالته المستقرة الن الكربون ليس في
الى ظروف صعبة جدا من الضغط و الحرارة حتى يتكون على عكس الجرافيت الذي يتواجد بصورة 

  طبيعية في الظروف العادية 

  

  

C2H5OH → 2C(graphite) + 3H2(g) + ½ O2(g) 

G∆ لهذه المعادلة ال تمثل foG∆  النf
oG∆  تاتي من تكوين مول واحد من المركب و ليس من تفككه لذلك

fيجب ان يكون المركب في النواتج ال في المتفاعالت و لذلك فان بعكس المعادلة نحصل على 
oG∆  فنقول

 ∆ = foG∆ -G ان :
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fللعناصر المتعادلة غير موجودة فاالمر مماثل ل ∆foH عن 5و كما ذكرنا في تشابتر 
oG∆  و السبب ايضا

fمماثل بين الحالتين , ينص 
oG∆ الي معادلة انها ستكون مطابقة تماما لG∆  في حال كانت المواد

اتت من  ∆G, و هذا ايضا يعني ان قيمة الفيزيائية المستقرة تفاعلة التي يتكون منها المركب في حالتها مال
fللمركب المتكون فقط !! ( و ذلك من التعريف االساسي الن  ∆foG قيمة

oG∆  هي الناتجة من المركب فقط
  ) , و هذا يقودنا الى : 

  

ΔGo
f  of elements in their most stable form at standard condition is zero. 

 

 

fحتى تكتسب و بالتالي نستنتج ان اي مادة 
oGΔ  فهي تحتاج الى قوة خارجية او ظروف مغايرة تؤدي الى

و هذا غالبا ال يحدث عند الظروف المعيارية , هل عرفتم االن لماذا معظم الفيزيائية المستقرة تغير حالتها 
  ؟  foGΔ تلك التفاعالت في االعلى لم تمثل

  

  : 5تشابتر ننتقل الى القانون االهم في هذا الموضوع و هو مطابق للقانون في 

f(reactants)
oGΔ∑n .  -f (products) 

oGΔ= ∑n . rxn 
oGΔ 

n :  معامالت المواد الناتجة 

m : معامالت المواد المتفاعلة 

  و هذه بعض االمثلة عن الموضوع : 

  

Q ) Calculate the standard free‐energy change for the following reaction Sample 
Exercise    

2KClO3(s) →  2KCl(s) + 3O2(g) 

ΔGo : (KJ/mol)                        ‐289.9           ‐408.3        
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Solution : 

f(reactants)
oGΔ∑n .  -f (products) 

oGΔ= ∑n . rxn 
oGΔ  

= [(3 x 0) + (2 x ‐408.3)] – [(2 x ‐289.9)] = ‐ 236.8 KJ/mol (spon) 

 

Q ) Calculate the standard free‐energy change for the following reaction Sample 
Exercise    

C3H8(g) + 5O2(g) →  4H2O(l) + 3CO2(g) 

ΔGo : (KJ/mol)                  ‐23.47                  ‐237.14       ‐394.4 

 

Solution :  

f(reactants)
oGΔ∑n .  -f (products) 

oGΔ= ∑n . rxn 
oGΔ  

= [(4 x ‐237.14) +(3 x ‐394.4)] – [(1 x ‐23.47) + ( 5 x 0)] = ‐2108 KJ/mol (spon)    

 

Q ) Calculate the standard free‐energy change for the formation of NO(g) from N2(g) 

and O2(g) at 298 K: 

N2(g)+ O2(g) → 2NO(g) 

given that ΔHo = 180.7 KJ and ΔSo = 24.7 J/K . Is the reaction spontaneous under 
these conditions? 

 

Solution :  

∆𝐺  ∆𝐻 𝑇∆𝑆 

180700 298 𝑥 24.7 173339.4 𝐽 173.4 𝐾𝐽 𝑛𝑜𝑛𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠  

  ((( يجب التركيز جيدا على الوحدات في هذه االسئلة )))

Q ) Calculate for a reaction for which ΔHo = 24.6 KJ and 132 J/K at 298 K. Is the 

reaction spontaneous under these conditions? 
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Solution :  

∆𝐺  ∆𝐻 𝑇∆𝑆 

24600 298 𝑥 132  14736 𝐽  14.7 𝐾𝐽 𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠  

  

Q ) For the combustion of propane  C3H8(g) + 5O2(g) →  4H2O(g) + 3CO2(g) 

at 298 K, ,do you expect ΔGo to be more negative or less negative than ΔHo 

 ( Notice that ΔHo = ‐2220 KJ ) ? 

 

solution :  

G∆فكرة السؤال ببساطة تعتمد على معادلة   ∆H T∆S  لذلك معنى ان يكونoGΔ  سالبة اكثر من
oHΔ  اي ان االنتروبيoSΔ  موجب, و اذا كانتoGΔ  اصغر منoHΔ  ) هذا يعني ان االنتروبي سالب

  عوض في المعادلة باي قيمة لالنتروبي للتاكد من صحة هذا الكالم ) 

  لذلك عند النظر الى المعادلة نالحط ان االنتروبي موجب باستخدام معادلة الفرق بين موالت الغاز  

  g reactantsn∑ - productsg n∑  gnΔ  لذلك االجابة ستكون ان oHΔmore negative than  oGΔ  

  

19.6 Free Energy and Temperature 
  

يعتبر هذا الموضوع ثاني تطبيق على موضوع طاقة غيبس الحرة و في نفس الوقت يمكننا القول انه 
خالصة التشابتر كامال , بمعنى ان جل ما سبق تم شرحه اليضاح جزئية مهمة و لالجابة عن هذا السؤال : 

لى معطيات  اعتمادا ع nonspontaneousام  spontaneousكيف يمكننا معرفة ما اذا كان التفاعل 
المعادلة فقط , ضع الف خط تحت معطيات المعادلة فمعظم الطرق السابقة استخدمنا فيها معطيات 

ايضا ( وفق القانون الثاني في الديناميكا الحرارية ) و لكن اذا ما كان لدينا معطيات  surroundingال
  كيف يمكننا التحديد ؟  systemالمعادلة و هي نفسها معطيات ال
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G∆عتمد بشكل اساسي على المعادلة التي سبق ان استنتجتناها و هي : سن  ∆H T∆S  و االن حتى
  نشرح طريقة التحديد نأخذ هذه المعادلة كمثال : 

  

 2(g)O3 → 3(g)O2 

  

  ام ال ؟ نقوم بهذه الخطوات : spontaneousكيف يمكننا معرفة ما اذا كان التفاعل 

   

 H∆اي نحدد اشارة  exothermicاو  endothermicنحدد ما اذا كان التفاعل  -

  S∆نحدد اذا كان التفاعل يتحول من االنضباط الى العشوائية او العكس , و هذا يعني تحديد اشارة  -

و التعويض يكون بالية معينة  نقوم بالتعويض في المعادلة االساسية لهذا الدرس كما ذكرنا سابقا -
  حها سنوض

  

و فضلت شرحها كتابيا ؟ يرجع االنتروبي و االنثالبي قد يتسائل البعض لماذا لم اقل مباشرة تحديد اشارات 
ستعتمد على المنطق بشكل اكبر لذلك فضلت ان يتم  طريقة التحديد لن تكون رياضيا بل السبب في ذلك ان

  فهمها بهذه الطريقة , ننتقل االن الى التطبيق .

  

و  2Oكسجين ويتحول ال 3Oللمعادلة ؟ اذا امعنا النظر فيها سنرى ان االوزون  H∆  ما هي اشارةاوال : 
هذا االمر ال يحتاج الى اي مقدار من الطاقة ابدا بالعكس فهذا يتطلب فقدان للطاقة اصال الذي يحدث تلقائيا 

عموما ( زي الشالل الي بنزل نزول تحت تاثير الجاذبية عادي يعني ) و يرجع السبب في ذلك ان 
التفاعل طارد الي هذا يعني ان كسجين متواجد بشكل طبيعي في الهواء الجوي اما االوزون فال و بالتواال

H∆  للحرارة و منه 0  

  

  

تحولوا الى ثالثة  3Oللمعادلة ؟ اذا ركزنا في المعادلة نالحظ ان جزيئان من غاز  𝑆∆ما هي اشارة  ثانيا : 
  :و هذا يستدعي عشوائية اكثر بسبب زيادة عدد الجزيئات الغازية , تطبيقا لقانون  2Oجزيئات من غاز 

∆ng  ∑ng products - ∑ng reactants  

S∆و هذا يعني ان    , و عليه ننتقل للخطوة الثالثة   0
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G∆في هذا الدرس , و هذا القانون هو نعوض في القانون االهم ثالثا :   ∆H T∆S  و يكون التعويض
موجبة و بالتالي االنتروبي ستكون سالبة و اشارة االنثالبي بطريقة االشارات ,  بمعنى : اوجدنا ان اشارة 

  عندما نعوض باالشارة فقط نحصل على التالي : 

  

∆G n T n  

تمثل اي رقم و اشارته موجبة حتى تنطبق االشارات المكتوبة في القانون بشكل صحيح , و هذا  nعلما ان 
دائما موجبة النها بالكلفن , و  Tالناتج سالب خصوصا ان  ان يبقىباي رقم ك nيعني انه مهما استبدلنا قيمة 

 Spontaneous at allدائما سالبة مهما تغيرت درجة الحرارة و نقول ان التفاعل  G∆هذا يعني ان 

temperatures   

  

  ننتقل للمثال الثاني : 

3O2(g) → 2O3(g) 

  

و هذا صحيح نظرا اننا عكسنا المعادلة السابقة ,  nonspontaneousالكثير منكم توقع مباشرة ان التفاعل 
  و لكن سنثبت ذلك بنفس الطريقة التي اثبتنا فيها المعادلة السابقة : 

  

و هذا يتطلب ظروف  2Oمن االكسجين  3Oالنه ببساطة نريد تكوين االوزون موجبة  ستكون H∆اشارة 
تطبيق قانون الفرق بين موالت الغاز , و  ستكون اشارتها سالبة عند S∆صعبة من الضغط و الحرارة , اما 

  منه عندما نعوض بالمعادلة االساسية نحصل على :

∆G n T n  

  

ستكون دائما موجبة و بالتالي نقول ان التفاعل  G∆باي رقم موجب نالحظ ان قيمة  nو بالتالي عند تعويض 
nonspontaneous at all temperatures 

  ننتقل للمثال الثالث : 

H2O(l) → H2O(s) 

لقائي ام ال , و هذه قد يبدو غريبا عندما نسال عن تحول فيزيائي يحدث امامنا في حياتنا الطبيعية هل هو ت
  لتفكير مفيدة فهي تقربنا من فهم معنى تلقائية التفاعل و عالقته بالبيئة المحيطة عموما . الطريقة في ا
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الن التحول من مادة سائلة لمادة صلبة سالبة ستكون  لهذا التفاعل H∆كالعادة نكرر الخطوات الثالث , 
يتطلب فقدان للطاقة الذي يؤدي الى تقارب الجزيئات و بالتالي لنشوء الحالة الصلبة كما وضحنا في تشابتر 

النه كما وضحنا طيلة هذا التشابتر ان االنتروبي للسائل اعلى منها للمادة سالبة فهي ايضا  S∆, اما  5
  د التعويض في المعادلة االساسية : الصلبة , و عن

∆G n T n  

  

السابقتين بل سنطرح رقمين بعكس  نهنا نالحظ اننا لن نجمع رقمين بنفس االشارة كما حدث في الحالتي
G∆االشارة فالمعادلة اصبحت هكذا   n Tn  , هذا يعني ان درجة الحرارة سيكون لها دور هنا ,

النه عندما تكون درجة الحرارة منخفضة بدرجة كافية سيكون الناتج السالب , اما اذا رفعنا درجة الحرارة 
 spontaneous at low temperaturesبشكل مناسب يصبح الناتج موجب , لذلك نقول ان التفاعل 

and nonspontaneous at high temperatures   

  

  ننتقل الى اخر مثال لنغطي كامل الحاالت : 

H2O(s) → H2O(l) 

  

الن موجبة ستكون  H∆عكسنا التفاعل السابق لذلك االجابة ستعكس و االن سنثبت ذلك بتطبيق الخطوات , 
ستكون  S∆التحول من الحالة الصلبة للسائلة يتطلب ان تكتسب المادة طاقة تمكن جزيئاتها من التباعد , و 

  ايضا الن االنتروبي للمادة السائلة اعلى منها للمادة الصلبة , و بالتعويض في القانون نحصل على : موجبة 

∆G n T n  

  

كما حدث في المثال السابق صار لدينا عملية طرح و الغلبة في االشارة تكون للرقم االكبر , لذلك فان 
وجب اما التعويض بدرجات مرتفعة يجعل الناتج سالب التعويض بدرجة حرارة منخفضة يجعل الناتج م

 spontaneous at high temperatures and nonspontaneous at lowلذلك نقول ان التفاعل 

temperatures  

  

  

  مخلص كل ما قلناه في هذا الجدول : 
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Q ) The Haber process for the production of ammonia involves the equilibrium 

N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g) 

Assume that enthalpy and entropy for this reaction do not change with 

temperature.  Predict the direction in which for the reaction changes with 

increasing temperature.  

 

Solution :  

ثم ننظر الى الظروف و نحدد متى  ΔSو  ΔHعندما يطلب اتجاه التفاعل في هكذا اسئلة نحدد اشارات 

  التفاعل سيكون تلقائي بالضبط 

ΔH  سالبة النه تفاعل تكوين ( اكثر من مادة تتفاعل لتكوين مادة واحدة ) , وΔS  باستخدام عالقة كذلك

و  spontaneous at low temperatureالفرق في جزيئات الغاز , و بالتالي التفاعل 
nonspontaneous at high temperature  لذلك كلما زدنا درجة الحرارة يميل التفاعل الى الخدوث

  في االتجاه العكسي 

  

Q ) For a reaction in which ΔH = 125 kJ/mol and ΔS = 325 J/K.mol at 298 K. 

a) Is the reaction spontaneous at 25ºC. 



38 
 

 

Solution :  

∆G  ∆H T∆S 125000 298 x 325 28150 J  nonspontaneous  

 

b) Determine the temperature in Celsius above which the reaction is 

spontaneous. 

 

Solution :  

  لذلك  ΔG < 0يجب ان يكون  spontaneousليكون التفاعل 

∆G  ∆H T∆S 0 

 ∆H T∆S 0 

∆H T∆S 

T
∆H
∆S

 → T
125000

325
 → T 385 K → T 112 ℃ 

 

19.7 Free Energy and the Equilibrium Constant 
  

للتفاعل , و لكن  oGΔ لنقوم بعد ذلك بحساب foGΔ عندما تعرفنا على مفهوم طاقة غيبس الحرة بدأنا بشرح
oGΔ  و  ℃25هي طاقة غيبس الحرة للتفاعل عند الظروف القياسية فقط !! اي عندما تكون درجة الحرارة

, و لكن بطبيعة الحال التفاعل لن يحدث عند هذه المعطيات غالبا لذلك يلزمنا معرفة كيف  atm 1الضغط 
  في الظروف غير القياسية و هنا تكمن اهمية هذا الدرس . ΔGيمكننا حساب 

  

  : هي هناك عالقتين لحساب طاقة غيبس الحرة احداهما تلك التي تجمع االنتروبي و االنثالبي و االخرى 

ΔG = ΔGo + RT lnQ 

ΔG : طاقة غيبس الحرة ( J ) 
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ΔGo : طاقة غيبس الحرة عند الظروف القياسية ( J ) 

R : ideal gas constant ثابت الغاز المثالي ( 8.314 J/mol.K ) 

T : درجة الحرارة ( K ) 

Q : reaction quotient ثابت التاين للمعادلة ( No unit ) 

  

 :نوعا ما جديدة على المعظم , لذلك يجب توضيح معناها  Qقد يبدو معظم هذه الرموز معروفة و لكن 

, نالحظ ان سهم التفاعل يشير  aA + bB  ⇄  cC + dDاذا افترضنا ان لدينا معادلة كيميائية كالتالي ,  [[[[
لن  Bو  Aالى الجهتين اي ان وسط التفاعل سيحتوي على المواد المتفاعلة و الناتجة ايضا و بالتالي المواد 

المواد المتفاعلة لن تتاين كليا و من هنا اتى مصطلج ثابت تتفاعل كليا و ستبقى في التفاعل , بمعنى اخر 
ما بداخل االقواس يعني "  ]]]]]مقدار التاين الذي حدث للمواد المتفاعلة ! التاين اي في تفاعل كهذا ما هو 

  "  Qانها معلومات اضافية و يمكنك عدم قرائتها في حال كنت تعرف ال

  

 و هذا هو القانون االساسي لكتابة رمز ثابت التأين : 

  

  و هي :  ΔGهناك ثالثة حاالت عموما للتفاعل و عالقتها بال

  

  عند الظروف القياسية :  -1

و هذا صحيح تماما كما اوضحنا سالفا , و لكن لماذا ؟ السبب  oGΔستكون نفسها  GΔ قد يراهن البعض ان

و االهم من كل ذلك  atm 1و الضغط  ℃25بسيط جدا , الظروف القياسية تنص على ان درجة الحرارة 
الذي ينص على انه تراكيز النواتج على  Q, و وفقا لتعريف ثابت التأين  𝑚𝑜𝑙/𝐿 1التركيز ثابت و يساوي 

النها من الظروف القياسية و  1تراكيز المتفاعالت تركيز المتفاعالت و النواتج على حد سواء سيساوي 
  , نطبق في المعادلة :  Q = 1بالتالي 

ΔG = ΔGo + RT ln1 

ΔG = ΔGo  
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  ) :  at equilibriumعند االتزان (  -2

, و ايضا عند  ΔG = 0و كما ذكرنا سابقا في هذه الحالة تكون  reversibleعند االتزان يكون التفاعل 

  هي عبارة عن ثابت التاين و لكن عند االتزان ) فنطبق بالمعادلة :  K  )Kهي نفسها  Qاالتزان تصبح 

0 = ΔGo + RT lnK 

ΔGo = ‐ RT lnk 

  

  نستخدم هذا القانون : Kفي حال طلب حساب ثابت التاين عند االتزان 

  

  عند االتزان و عند الظروف القياسية :  -3

فقط  ΔGحتى عندما تكون الظروف قياسية و هذا يعني ان ليس  reversibleفي هذه الحالة يصبح التفاعل 

  , هذه الحالة ال تاتي عليها اسئلة ابدا  0تساوي  oGΔو لكن ايضا  0من تساوي 

 

Q ) Given that ΔGo
f of HCl is 95.27 kJ/mol, calculate the equilibrium constant, KP, 

for the following reaction at 25 oC 

2HCl(g)   ⇄     H2(g)   +   Cl2(g) 

 

Solution :  

f(reactants)
oGΔ∑n .  -f (products) 

oGΔ= ∑n . rxn 
oGΔ  

= [(1 x 0) + (1 x 0)] – [(2 x 95.27)] = ‐190.54 KJ/mol  

ΔGo = ‐ RT lnk  ‐190540 = ‐ 8.314 x 298 x lnK  k = 3.98 x 10‐34  
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Q ) Consider the reaction: N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) If Δ Go rxn = 12 kJ, at 250 oC, 

calculate the equilibrium constant, K. 

 

Solution :  

ΔGo = ‐ RT lnk  12000 = ‐ 8.314 x (250 + 273) x lnK  K = 0.061  

Q ) Calculate ΔG at 298 K for a mixture of 1.0 atm N2, 3.0 atm H2,and 0.50 atm 

NH3 being used in the Haber process: ( ΔGo = ‐33.3 KJ/mol) 

N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g) 

Solution :  

Q
P NH3

P N2  x P H2
0.5

1 x 3
9.3 x 10  

∆G ∆G RT lnQ 33300 8.314 x 298 x ln 9.3 x 10   

 44900 J mol⁄  

 

 

    و هيك بكون خلصنا التشابتر


