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 الجدول الدوري والخواص الدورية للذرات

 أقسام الجدول الدوري

 :النموذجيةالعناصر  -1

  S-blockتسمى  Sالعناصر التي تضاف فيها االلكترونات الى االوربيتال-ا   

 P-blockتسمى  Pالعناصر التي تضاف فيها االلكترونات الى االوربيتال -ب  

nS2 nP6وهذه العناصر تكون مشبعة  الغازات النبيلة)الخاملة(:-2
 nحيث أن  

nS2 nP6 الترتيب االلكتروني الغالف الخارجي )بسبب كونها مشبعة ولها
سميت 

بالغازات الخاملة اال انها سميت بالعناصرالنبيلة الن لبعض عناصرها القابلية على 

تكوين مركبات وكذلك سميت خاملة النها عند تحرير االلكترون من غالفها 

 0الخارجي يكون صعب جدا ويطلق عليها احيانا بزمرة الصفر

تكون أغلفتها الخارجية وما قبل الخارجي غير مشبع وهذه  العناصر االنتقالية: -3

   d-blockوتسمى  nS(n-1)dبالاللكترونات ولها الترتيب االلكتروني العام 

مثال :
                                                  1 3d  24S  63P  23S  62P  22S  2Sc    1S21 

 عناصر لكل دورة(   10تمثل العناصر االنتقالية ثالث دورات )

:تكون ثالث من أغلفتها الخارجية غير مشبعة ولها  خليةاالعناصر االنتقالية الد -4

وتقسم الى الالنثانات     nS(n-1)d (n-2)Fالترتيب االلكتروني العام

 وأألكتينات.........

وتسمى باألتربة النادرة )العناصر االرضية الالنثانات:تقع بعد عنصر الالنثانوم  -أ

 0عنصر 14النادرة( عددها 

أألكتينات: تقع بعد عنصر الالكتينيوم وتسمى باألتربة النادرة )العناصر  -ب

 0عنصر 14االرضية النادرة الثانية ( عددها 

 "صنفت العناصر في الجدول الدوري على اساس عدد الاللكترونات في االغلفة"

 13P  23S  62P  22S  2AL    1S13                   مثال:      

عدد االلكترونات في الغالف الخارجي هي التي تحدد رقم الزمرة ))))الزمرة 

 الثالثة(((((



n ((((((    تمثل رقم الدورةn=3   )))))الدورة الثالثة 

 الثالثة والزمرةأذن االلمنيوم من الدورة الثالثة 

 

 He)( والهيليوم ) Hفي الجدول الدوري قصيرة وتضم الهيدروجين) *الدورة أالولى

 (        1H   1S1     /   2He 1S2هو وجود الكترون واحد) H*يوجد شبه واحد في 

ضمن الزمرة أألولى وبذلك فأن الترتيب الاللكتروني للهيدروجين  Hلذلك يوجد 

 0مشابه الترتيب االلكتروني في الزمرة االولى

 الثانية*الدورة 

3Li   1S2  2S1            nS1     

4Be  1S2  2S2              nS2                                                                      

5B  1S2  2S2  2P1       nS2nP1                                                                   

 6C  1S2  2S2  2P2         nS2nP2                                                                  

7N   1S2  2S2  2P3        nS2nP3                                                                 

8O 1S2  2S2  2P4          nS2nP4                                                                 

9F 1S2  2S2  2P5           nS2nP5 

10Ne1S2  2S2  2P6         nS2nP6 

 مثال: العناصر االنتقالية

 الترتيب الاللكتروني لبعض العناصراألنتقالية

                                                  1 3d  24S  63P  23S  62P  22S  2Sc     1S21 

53d  14S  63P  23S  62P  22S  21S Cr   24 

63d  24S  63P  23S  62P  22S  2Fe     1S26 

103d  14S  63P  23S  62P  22S  2Cu     1S29 

103d  24S  63P  23S  62P  22S  2Zn      1S03 

 

 

 



 

 

 الخواص الدورية للذرات

 تتغير تبعا لموقع الذرة في الجدول الدوري     

 القطر( الحجم الذري)نصف-1

*** في الدورة الواحدة: يقل نصف القطر)الحجم الذري( في الدورة الواحدة بزيادة العدد 

=الشحنة المؤثرة  *Z=عدد الكم الرئيسي و nالذري من اليسار الى اليمين,حيث ان 

 0للنواة

الشحنة المؤثرة في النواة  *Zرقم المداريبقى ثابتا في الدورة الواحدة بينما  nالسبب:الن 

يعمل على جذب االلكترون مما يؤدي الى انكماش الحجم *Z تزداد بصورة واضحة الن

 :⟶الذري بهذا االتجاه

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

             >==================== 

 يقل الحجم الذري بهذا االتجاه بينما يزداد العدد الذري بنفس االتجاه

n=1S22S1   1S22S2   1S22S22P1   1S22S22P2  1S22S22P3  1S22S22P4 1S22S22P5      

Z*=1.3        1.95         2.6                3.25             3.9              4.55            5.2         

 دفي الزمرة الواحدة بازديا *** في الزمرة الواحدة:يزداد الحجم الذري )نصف القطر(

رقم الغالف تزداد بصورة  nمن األعلى الى األسفل والسبب الن قيمة  العدد الذري

 تزداد بصورة طفيفة.*Z واضحة بينما 

   Z*                             n     

 Li       2                          1.3      ↓ 

Na      3                           2.2     ↓    

K       4                          2.2     ↓ 

Rb      5                          2.2     ↓ 

Cs      6                          2.2      ↓    

Fr      7                          2.2     ↓ 



 

***يقل نصف قطر الذرة كلما زاد عدد تأكسدها الموجب )أي إن نصف القطر االيون 

 صغر من نصف قطر ذرته المتعادلة(الموجب ا

Fe>Fe+2>Fe+3                                                                                                                                           

Co>Co+2>Co+3                                                                                                                                        
 

Na>Na+1                                                                                                                                                     
 

يقل نصف قطر الذرات وااليونات ذات الترتيب االلكتروني المماثل كلما زاد العدد  ***

12Mg+2<11Na+1<10Ne<9F-1الذري لها                 
 

                               >================ 

 العدد الذري يقل باتجاه السهم

: تعرف طاقة التاين أو جهد التاين أقل طاقة يلزم لنزع االلكترون من الذرة طاقة التاين

المتعادلة الغازية وهي في أدنى حاالت الطاقة وتكوين أيون موجب أحادي             

)جهد التأين األول( أما اقل طاقة يلزم لنزع اإللكترون من االيون الموجب األحادي 

 تأين الثاني(.وتكوين ايون موجب ثنائي )جهد ال

I1 < I2 < I3 < In 

=>                     ======== 

 قيمة جهد التاين تزداد باتجاه السهم

***في الدورة الواحدة: يزداد جهد التأين في الدورة الواحدة بزيادة العدد الذري من اليسار 

الى اليمين وهناك بعض الشذوذ,والسبب يعود الى قرب االلكترونات من 

يزداد جهد التاين, وان وحدة قياس جهد التاين  اةوصغر حجمه في الدورة لذلكمركزالنو

 (evهي الكترون فولت )

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

             >==================================== 

                            17.411.5        14.58.3     11.3             9.3ev=   5.4           



 1S22S2   4Beتحتاج الى طاقة اعلى لسحب االلكترون  Beمشبع اذن الذرة مستقرة  Sاالوربيتال 

       نصف مشبع اذن الذرة مستقرة تحتاج الى طاقة اعلى لسحب االلكترونP االوربيتال 

7N   1S2  2S22P3
 

            9F 1S2  2S2  2P5قريب من االشباع اذن الذرة مستقرة وتحتاج الى طاقةP االوربيتال 

الذرات في الزمرة الواحدة كلما زاد العدد الذري                  ***في الزمرة الواحدة: تقل طاقة التاين

 0) من االعلى الى االسفل( بسبب ابتعاد االلكترونات وقلة ارتباطها بالنواة

                         ev       

 Li       5.4       ↓                           ↓    

Na      5.1      ↓                           ↓ 

K      4.3         ↓                     ↓  

↓Rb      4.2        ↓                     

Cs      3.9         ↓                   ↓ 

الكهربائية وأول من أقترح  أول من عرف السالبية يعتبر العالم بولنك السالبية الكهربائية:

طرقا لتقديرها وقد عرفها على انها"مقدار قوة الذرة في الجزيئة على جذب االلكترونات 

 .  نحوها

الى اليمين اي  رفي الدورة الواحدة:تزداد السالبية الكهربائية في الدورة الواحدة من اليسا -1

 .بزيادة العدد الذري

في الزمرة الواحدةمن االعلى الى االسفل بزيادة  لكهربائيةفي الزمرة الواحدة:تقل السالبية ا -2

 .العدد الذري

Na----CL        Na+CL-                      االصرة االيونية 

H-----F                                           اصرة تساهمية قطبية 

C-----C                                              ساهمية  اصرة ت 

H    B    C    N     O    F  .هذه بعض قيم السالبية الكهربائية لبعض العناصر 

2    2   2.5   3    3.5   4 

CL                        Li 

3.5                       1 



Br                      Na 

2.8                  0.9    

المتحررة عند اتحاد ذرة غازية متعادلة وهي في ادنى حاالت  األلفة االلكترونية:الطاقة-4

 الطاقة بالكترون معطية االيون السالب االحادي الغازي في ادنى حاالت الطاقة 

Xg   +   e
-
  ----------------> X

-
g +E                                                            

في الزمرة الواحدة كلما اتجهنا من االعلى الى االسفل بزيادة األلفة االلكترونية  # تقل قيم

 العدد الذري .

األلفة االلكترونية في الدورة الواحدة كلما اتجهنا من يمين  الى اليسار بزيادة  # تزداد قيم

 العدد الذري.

 الخواص الفلزية والالفلزية في الجدول الدوري

 الالفلزات ذات سالبية كهربائية عاليةالفلزات ذات موجبية كهربائية عالية بينما 

 تقسم عناصر الجدول الدوري الى:

 أشباه الفلزات     -الالفلزات    ج -الفلزات     ب-أ

 الفلزات :تشمل -أ

 ĪA,,, ĪĪAعناصر زمرة القلويات والقلويات الترابية -1

 العناصر االنتقالية  -2

الثالثة والرابعة والخامسة والتي تكون اسفل  ĪĪĪA,,, ĪVA,,,VAالعناصر الثقيلة من الزمرة  -3

 الجدول الدوري

ĪA              ĪĪA            ĪĪĪA               ĪVA            VA             VĪA          VĪĪA        

Li              Be             B                   C                 N              O                   F           

Na             Mg             Al                   Si                  P             S                   CL       

Br                        Se             AsK              Ca             Ga                Ge                 

       I                  Te              SbSr             In                  Sn                      Rb         

      At                 PoCs             Ba            TL                 Pb                Bi                

   As   Se  Sb  Te  Po  Atمالحظة:العناصر داخل مربع هي اشباه فلزات 



 اللون:ال توجد قاعدة معينة لتحديد الوان المركبات ولكن من المالحظات وجد ان 

غير ممتلئ بالاللكترونات عندما تمتص  dايونات العناصر االنتقالية ملونة الن االوربيتال-1

 طاقة ضوء تصعد الى مستويات ثانوية اخرى وعند رجوعها تعطي اللون .

 .4Fفي االوربيتال  3+ايونات الالنثانات ذات عدداالكسدة -2

 اصفر. CLO2بني,NO2 بعض المركبات التي تحوي على الكترون منفرد في صيغتها مثل -3

بعض المركبات ملونة وال يوجد سبب او تفسير واضح مثل محلول البرمنكنات -4

 ك)برتقالي(.)ارجواني(,امالح الكروم خضراء او برتقالية, يوديد الزئبقي

 على ايونين لذرة واحدة وبعدد تأكسد مختلف بعض المركبات االعضوية التي تحتوي-4

 KFe+2Fe+3(CN)6حديديكي -سيانيد البوتاسيوم الحديدوز

 Analytical Chemistryالكيمياء التحليلية 

احدى فروع علم الكيمياء وتعرف بانها الوسيلة الكيميائية التي يتم بها  الكيمياء التحليلية:هي

الكشف عن العناصر والمواد وطرق فصلها ومعرفة مكونات تلك المواد في خليط منها اضافة 

 الى تقدير هذه المكونات تقديرا كميا.

بشكل عام يضم ان علم الكيمياء التحليلية يدرس اساسا تعيين التركيب الكيميائي للمواد وهو 

 ثالثة انواع وحسب الغرض من التحليل.

 Qualitative Analytical Chemistryالكيمياءالتحليلية الوصفية)النوعي( -1

وهي مجموعة العمليات التي يتم فيها الكشف عن هوية المواد او المركبات او العناصر الداخلة 

لبة او في محلول مذيب معين في تركيب مادة معينة او خليط من المواد سواء في الحالة الص

 وال يتعرض هذا التحليل اطالقا الى كميات هذه المكونات.

 Quantitative Analytical Chemistry الكيمياءالتحليلية الكمية -2

ويبحث في تقدير كميات المكونات او العناصر الداخلة في تركيب المركب الكيميائي اوالخليط 

 المادة وما هي نسبته المئوية.اي ما هي كمية كل مكون موجود في 

ان التحليل الوصفي لمادة مجهولة التركيب يسبق عادة التحليل الكمي لها النه اليجوز تقدير 

 مادة معينة تقديرا كميا مالم تتاكد من وجودها وصفيا ويشمل التحليل الكمي على:

 Volumetric analysis التحليل الكمي الحجمي)التحليل الحجمي( - أ

ريقة يمكن تسحيح جميع او جزء معلوم من محلول النموذج مع المحلول حتى في هذه الط

تحصل على نقطة النهاية التي عندها تكون كمية المحلول القياسي تكافئ تماما المادة المراد 

 تحليلها ويمكن تعيين نقطة نهاية التفاعل.



 لونة.باستخدام دالئل ذات طبيعة كيميائية م -1

 ة مثال عن طريق قياس فرق المحلول.عن طريق قياس صفات المحلول الفيزيوكيميائي -2

  Gravimatric analysis التحليل الكمي الوزني - ب

وفيه يمكن تقدير كمية العنصر او المركب بعملية وزنية وذلك بعد ترسيب المادة فصلها 

او الترسيب  ووزنها حيث يتطلب ذلك استخدام مرسبات عضوية او مرسبات العضوية

 الكهربائي.

 physic chemical methods  of  analysis  طرق التحليل االلي او الفيزكيميائي

وبناء اجهزة لطرق التحليل تعتمد على قياس بعض الخواص التي ترتبط نوعيا  تم تصميم

 بصورةمباشرة او غير مباشرة مع تركيز المادة المراد تحليلها كميا كخواصها الكيميائية او

كليهما وفيه تقدير المادة بقياس احدى او بعض خواصها الفيزيائية او الكيميائية مثل الكثافة 

 واللون ومعامل االنكساروالتوصيلية الكهربائية .

 محاسن الطرق االلية                                          محاسن الطرق الكيميائية

 تكون الطريقة بسيطة -1            يكون التعيين سريعا                      -1

 مضبوطة تكون الطريقة  - 2يمكن استخدام نموذج صغير                         -2

 تعتمد الطرق على قياسات مطلقة - 3يمكن تحليل النماذج المعقدة                         -3

 المستخدمة رخيصة الثمنتكون االجهزة - 4الحصول على حساسية عالية                     -4

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

 مثالب وتحديدات الطرق الكيميائية                   مثالب وتحديدات الطرق االلية      

 ةفقدان في الخصوصي -1               تحتاج الى معايرة اولية       -1

 تكون الطريقة نوعا ما مملة وتستغرق وقتا طويال -2تعتمد الحساسية والدقة على مرجع    -2

 االلة او الطرق الكيميائية المستخدمة للتعبير

 تنخفض الدقة بانخفاض الكمية المحللة-3 %5       ±غالبا ما تكون الدقة النهائية بحدود- 3

تكون الظروف الكيميائية المحيطة          -4ية الثمن تكون ادامة االجهزة المعقدة تكاليفها غال  - 4

 حرجة

 مبادئ التحليل الحجمي

الحجمي هي احدى الطرق المفيدة جدا في الكيمياء التحليلية حيث انها طريقة  ان طريقة التحليل

 سريعة وذات دقة جيدة ويمكن تصنيف التحليل الحجمي الى عدة اصناف:

 



 

 Titrationيح حالتس

تفاعل المادة المراد تحليلها مع الكاشف الذي يضاف على هيئة محلول  تتضمن عملية التسحيح

يضاف هذا المحلول  Standard solution  معروف التركيز يطلق عليه اسم المحلول القاسي

ويجب قياس حجم المسحح الالزم والذي  titrantعادة من السحاحة لذا يعرف بالمسحح 

ع المادة المحللة وبما ان تركيز المسحح معلوم وان التفاعل بين المسحح يتفاعل بصورة تامة م

 والمادة المراد تحليلها معروف ايضا لذا يمكن حساب كمية المادة المحللة .

 متطلبات التسحيح

يجب ان تمثل العملية تفاعال بسيطا يمكن ان نعبر عنه بمعادلة كيميائية متكافئة ودون ان  -1

 دة المجهول .ي بين الدليل والمايكون هناك تفاعل جانب

يجب ان يحدث التفاعل ويجري بسرعة كبيرة وبعكسه فان عملية التسحيح ستستهلك وقتا -2

 طويال وان معظم التفاعالت االيونية تحقق هذا الشرط.

يجب ان يكون للتفاعل نقطة انتهاء واضحة تغيير ملحوظ في بعض الصفات الفيزيائية او  -3

 .يتوفر دليل يظهر هذه النقطة بشكل متميزنتيجة تغيرلونه وانا -الكيميائية للمحلول

 ان يستمر التفاعل الى نهايته . -4

ان النقطة التي عندها يكون الكمية المضافة من المسحح الى المادة المحللة متكافئة تسمى  -5

اما النقطة التي يظهر فيها اكمال التفاعل فتسمى نقطة  equivalent pointنقطة التكافؤ

ويجب ان تنطبق نقطة النهاية على نقطة التكافؤ او على فاصل دقيق  end pointاية النه

 منها .

  Standard solutionsالمحاليل القياسية

يحضر المحلول القياسي باذابة كمية موزونة بصورة مضبوطة من مادة ذات نقاوة عالية 

مضبوط في قنينة وتخفيفها الى حجم معلوم و Primary standardتسمى المقياس االولي

حجمية اما في حال كون المادة التملك مواصفات عالية من النقاوة فيمكن تحضير محلول ذي 

وتعتبر مادة 0تركيزتقريبي , وهذا يقاس بتسحيحه مع كمية موزونة من المادة القياسية االولية

التعتبر كاربونات الصوديوم مادة قياسية اولية لذا يمكن تحضيرمحلول قياسي منها في حين 

مادة قياسية اولية النها مادة متميعة وال يمكن الحصول عليها بصورة نقية جدا  NaOHمادة 

 لتحضير محلول قياسي منه بصورة مباشرة .

 ولي ان يحقق المتطلبات التالية:يجب على المقياس اال

كما يمكن استخدام المواد االولية الحاوية  %100يجب ان تكون نقاوة المقياس االولى -1

 من الشوائب شريطة ان تكون نسبة هذه الشوائب معلومة بدقة . (%0.02-0.01على)



يجب ان تبقى المادة)المقياس االولى( في حالة استقرار دائم عند درجات الحرارة االعتيادية  -2

 والتجفيف حيث ان المادة تجف دائما قبل وزنها . 

 في حدود االهمال .يجب ان يكون وزنها المكافئ كبيرا حتى تصبح اخطاء الوزن  -3

ان يكون التفاعل مع المادة القياسية من التفاعالت التي تظهر تماما عند نقطة التكافؤ وان  -4

 يتم بسرعة ولتوه.وان يكون خطأ المعايرة ممايمكن اهماله او يمكن حسابه بدقة.

 .ان تكون المادة غير متميعة كما يجب ان التكون قابلة ألي تغير فيها خالل عملية الوزن

 ان تكون المادة سهلة الذوبان في الماء تحت الظروف التي تستعمل فيها. -5

 classification of volumetric methodsتصنيف الطرق الحجمية 

  neutralization reactionsقاعدة أو تفاعالت التعادل-تسحيحات حامض -1

  precipitation titrationتسحيحات الترسيب  -2

 complex formation titrationتسحيحات تكون المعقدات  -3

  Reduction –Oxidation titrationاالختزال-تسحيحات التاكسد -4

 Equivalent weightالوزن المكافئ

الوزن المكافئ في تفاعالت التعادل: يمكن تمثيل تعادل الحامض مع القاعدة اوالعكس -1

 -بالمعادلة التالية

HCL + NaOH ↔ NaCL + H2O 

الوزن المكافئ للمادة في تفاعالت التعادل هووزن المادة التي تحرر او تتفاعل او تكافئ 

 كيميائيا بروتونا واحدا في ذلك التفاعل.

الوزن المكافئ للحامض=
الوزن الجزيئي

   عددايونات +𝐇 القابلة  لالحالل او التاين 
  

==HCLالوزن المكافئ لحامض
𝟏+𝟑𝟓.𝟓

𝟏
     

𝟑𝟔.𝟓

𝟏
 مكافئ غرامي 36.5 = 

=H2SO4الوزن المكافئ لحامض
𝟏𝒙𝟐+𝟑𝟐+𝟒𝒙𝟏𝟔

𝟐
=

𝟗𝟖

𝟐
 مكافئ غرامي 49= 

== H3PO4الوزن المكافئ لحامض
𝟏𝒙𝟑+𝟑𝟏+𝟏𝟔𝒙𝟒

𝟑
  

𝟗𝟖

𝟑
 مكافئ غرامي  32.6= 

 CH3COOH ,HCLO4, HNO3 ,HI H2C2O4,سؤال: احسب الوزن المكافئ لكل من

هذا التعريف وافي  OHايون من الهيدروكسيد -:الوزن الذي يحرر غرامالوزن المكافئ للقاعدة

االانه محدود في تطبيقاته العامة وذلك لوجود عدد  Ca(oH)2,Ba(oH)2,KoH,NaOHبالنسبة 

Fe2O3,S-2,CO3كبير من القواعد التي هي ليست بهيدروكسيدات مثل
-2

بل قواعد لها القابلية  



ريف الوزن المكافئ للقاعدة هو وزن القاعدة الذي على اكتساب بروتون.فمن االفضل تع

 يكتسب او يتفاعل مع بروتون واحد.

الوزن المكافئ للقاعدة= 
   الوزن الجزيئي 

   عددايونات −𝐇𝐎 القابلة  لالحالل او التاين 
 

= NaOHالوزن المكافئ لقاعدة 
𝟏+𝟏𝟔+𝟐𝟑

𝟏
 مكافئ غرامي 40=

 = Ba(OH)2الوزن المكافئ لقاعدة
𝑴.𝑾𝒕

𝟐
 

= AL(OH)3الوزن المكافئ لقاعدة
𝑴.𝑾𝒕

𝟑
 

= Fe2O3الوزن المكافئ لقاعدة
𝑴.𝑾𝒕

𝟔
 

الوزن المكافئ للملح= 
𝑴.𝑾𝒕

 عدد ذرات الفلز𝑿 عدد تاكسد ذرة الفلز
 

القاعدية في هذه الحالة يعرف الوزن المكافئ بانه الوزن الذي يتفاعل  الوزن المكافئ لالمالح

 مع بروتون واحد.

Na2CO3+HCL------> NaHCO3 +NaCL                                                                  

= Na2CO3 الوزن المكافئ لملح 
𝑴.𝑾𝒕

𝟏
=

𝟐𝟑𝐗𝟐+𝟏𝟐+𝟑𝐗𝟏𝟔 

𝟏
 مكافئ غرامي 106= 

Na2CO3 + 2HCL------- > NaCL+ H2CO3  

= Na2CO3 الوزن المكافئ لملح
𝑴.𝑾𝒕

𝟐
  =

𝟐𝟑𝐗𝟐+𝟏𝟐+𝟑𝐗𝟏𝟔 

𝟐
 مكافئ غرامي 53= 

 من المعادلة التالية: KCNس :احسب الوزن المكافئ ل

KCN+HCL--------->HCN+KCL    
𝑴.𝑾𝒕

𝟏
  

 من المعادلة التالية: Na2B4O7ل س: احسب الوزن المكافئ

Na2B4O7 +2HCL+5H2O------> 2NaCL +4H3BO3     
𝑴.𝑾𝒕

𝟐
 

الحامضية:هو الوزن الذي يحرر او يكتسب بروتونا واحدا,الوزن  الوزن المكافئ لالمالح

    KHC8H4O4وبيفثاالت البوتاسيوم NaHSO4المكافئ للمركبات مثل بيكبريتات الصوديوم 

وهي تساوي اوزانها الجزيئية, اما في حالة كبريتات  KH(IO3)2 البوتاسيوم وبيا يودات

 الوزن الجزيئي . 1/2فتساوي  SO4(NH4)االمونيوم 



في هذا النوع من التسحيحات يعرف الوزن المكافئ  االوزان المكافئة في تفاعالت الترسيب:

للمادة في تفاعالت الترسيب او تكوين المعقد بالوزن الذي يحرر او يتفاعل او يكافئ كيميائيا 

ون الموجب غرما ذريا واحدا من االيون الموجب احادي التكافؤ او نصف غرام ذري من االي

ثنائي التكافؤ او ثلث غرام ذري من االيون الموجب ثالثي التكافؤ, اما الوزن المكافئ للملح في 

 تفاعالت الترسيب فهو الوزن الجزيئي الغرامي للملح مقسوما على تكافؤ االيون المتفاعل .

 = الوزن الجزيئيAgNO3 الوزن المكافئ لنترات الفضة :مثال

AgNO3⟶Ag+ +NO3 

-KCL=CLالوزن المكافئ ل 
 

KCL+Ag+  ⟶ AgCL +K+      

+KBr Br-         > AgBr                                      ------ Br-  +  Ag =الوزن المكافئ ل 
 

 

الوزن المكافئ = 
  𝑪𝒐+𝟐

𝟐
     ]  2ٍ(SCN)⟶ [  Co(C5H5N)4] 2SCN + C5H5N +Co+2

 

الوزن المكافئ = 
  𝑵𝒊+𝟐

𝟐
    4NH3]     +

=
↔ [  Ni(CN)4] 

-4CN + 2+] [  Ni(CN)4 

 الوزن المكافئ للعوامل المؤكسدة والمختزلة:

المكافئ للعامل المؤكسد او المختزل بانه الوزن الذي يكتسب او يحرر الكترونا  يعرف الوزن

 واحدا او الذي يعاني تغيرا بعدد التاكسد مقداره واحد.

الوزن المكافئ للعامل المؤكسد= 
الوزن الجزيئي  

عدد االلكترونات المكتسبة
    

الوزن المكافئ للعامل المختزل=
الوزن الجزيئي  

عدد االلكترونات المفقودة
    

-MnO4-  + 8H+  +5eفي الوسط الحامضي  -1
↔ Mn+2  +4H2O                           الوزن

المكافئ اليون البرمنكنات=
 𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒

𝟓
         

MnO4-  + eفي الوسط القاعدي -2
-
↔ MnO-2       

الوزن المكافئ اليون البرمنكنات=
 𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒

𝟏
            

 في الوسط المتعادل  MnO2تختزل البرمنكنات الى -3

MnO4
-  + 4H+  +3e-

↔MnO2+2H2O                                 



الوزن المكافئ اليون البرمنكنات=   
 𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒

𝟑
         

طرق التعبير عن تراكيز المحاليل في التحليل والحسابات الكيميائية 

     المتعلقة بالتحليل الحجمي 

وتعرف بانها عدد المكافئات الغرامية من  N(:ويرمز لها بالحرف Normalityالعيارية ) -1

 المذاب في لتر من المحلول.

عدد المكافئات الغرامية=
وزن المذاب بالغرامات

الوزن المكافئ
        

= N  
عدد المكافئات الغرامية

حجم المحلول باللتر
      =

وزن المذاب باللتر

الوزن المكافئ
        

 الوزن المكافئ× وزن المذاب/لتر =  العيارية

N= 
𝑾𝒕

𝐞𝐪.𝐖𝐭
 \VL    = 

𝑾𝒕

𝐞𝐪.𝐖𝐭
\Vml\1000 = 

𝑾𝒕

𝐞𝐪.𝐖𝐭
 X1000\Vml         

الذي  Na2CO3من محلول كاربونات الصوديوم  250mlمثال: ما عدد الغرامات المذابة في 

 عياري؟ 0.2عياريته 

                                                              
𝑾𝒕

𝐞𝐪.𝐖𝐭
 𝑋1000\𝑉𝑚𝑙 N=    

0.2=  
𝑾𝒕

𝟓𝟑
 𝑋1000\250𝑚𝑙 ⟶Wt=2.65 gm                                        

 ؟ HCLمن غاز  gm 37.413الذي يحتوي اللترالواحد من محلوله على  HCLما عيارية:مثال 

N =
وزن المادة المذابة في لتر

الوزن المكافئ
    =

 𝟑𝟕.𝟒𝟏𝟑

𝟑𝟔.𝟓
 عياري  1.025  =    

بان اي حجم من اي محلول يكافئ كيميائيا نفس الحجم من اي  العيارية نستنتج تعريفومن 

محلول يتفاعل معه ما دامت قوتا المحلول العياريتين متساويتين وذلك الن االوزان المكافئة 

مللتر من  V2مع  N1مللتر من محلول ما عياريته  V1للمواد المتكافئة كيميائيا فعندما يتعادل 

المكافئات الغرامية او الملغرامية المذابة في كل من فان عدد  N2محلول اخر عياريته 

   N1 V1 = N2 V2الحجمين متساوي وتكون   

موالري المتفاعل  0.25مثال : ما عدد المللترات من محلول حامض الكبريتيك الذي تركيزه 

 موالري؟ 0.25مللتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم الذي تركيزه  10مع 

N H2SO4 = 2X0.25=0.5 normal 

NNaOH = 0.25 normal 



N H2SO4 . V H2SO4 = NNaOH . VNaOH 

0.5 XV  = 0.25  X  10 

V H2SO4 = 5 ml 

وتعرف موالرية المحلول بانها عدد  M(: ويرمز لها بالحرف Molarityالموالرية) -2

 المحلول.من المادة المذابة في لتر واحد من  ( molesاالوزان الجزيئية الغرامية )

M=  
𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐬

𝐕 𝐋
       number of moles = 

 𝒘𝒕

𝐌.𝐰𝐭
                   

M = 
 𝒘𝒕

𝐌.𝐰𝐭
 \VL =

 𝒘𝒕

𝐌.𝐰𝐭
 \VL\1000 ⟶ M =

 𝒘𝒕

𝐌.𝐰𝐭
 X 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝐕𝐋
   

 

من محلولها الذي  500mlالالزمة لتحضير  AgNO3الفضة  مثال:ما عدد غرامات تترات

 ؟ 169.9اذا علمت ان الوزن الجزيئي لنترات الفضة    موالري 0.125ة تركيزه درج

M =
 𝑤𝑡

M. wt
 X 

 1000

Vml
⟶ 𝑊𝑡 =

 𝑀𝑋𝑚. 𝑤𝑡𝑋𝑉𝑚𝑙

1000
= 10.62𝑔𝑚 

لمادة بانه ذلك المحلول الذي يحتوي  :يعرف المحلول الفورمالتيF((Formalityالفورمالية -3

 على وزن صيغة كيميائية من تلك المادة في لتر من المحلول.

وغالبا ما تكون الموالرية والفورمالية متماثلة خصوصا عندما يكون المركب من النوع 

 التساهمي االصرة اذ انه يوجد في المحلول على شكل جزيئات.

F=
 𝒘𝒕

𝐅.𝐰
 X 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝐕𝐦𝐥
                                  

 = F.w   00000وزن صيغة المادة المذابةwt  وزن المذاب في الحجم = 

 0من المذيب 1000gm(:وهو عدد موالت المذاب في molality) mالتركيز المواللي  -4

منها في  4gmمثال:ما هو التركيز المواللي لمحلول هيدروكسيد الصوديوم الناتج من اذابة 

500gm من الماء؟ 

عدد الموالت=
الوزن   

الوزن الجزيئي
   =

 𝟒

𝟒𝟎
 مول  0.1=    

المواللية=
عدد موالت المذاب

𝟏𝟎𝟎𝟎 غرام من المذيب
   =

 𝟎.𝟏

𝟓𝟎𝟎/𝟏𝟎𝟎𝟎
    =0.1× = 

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎
 مول/كغم 0.2     

التركيز بالكسر المولي:وهو الكسر الذي يمثل نسبة موالت المذاب الى موالت  -5

 0المحلول)المذاب +المذيب(



 عدد موالت الذيب W2يمثل عدد موالت المذاب, W1فلو فرضنا ان 

 = 
 𝑾𝟏

𝑾𝟏+𝑾𝟐
 X1الكسر المولي للمذاب    

= 
 𝑾𝟐

𝑾𝟏+𝑾𝟐
 X2الكسر المولي للمذيب    

 الكسر المولي للمذاب والكسر المولي للمذيب يجب ان يساوي واحدا صحيحا ان مجموع**

 X1+X2 =1برهن العالقة التالية(  )

 التركيز المئوي: -6

*النسبة المئوية الوزنية الحجمية :    
 𝑾

𝑽
 % =

وزن المادة الذابة

حجم المحلول
 𝑋100        

 Xالنسبة المئوية الوزنية: هي نسبة وزن المذاب الى الوزن الكلي)المذاب +المذيب(  **

0بوحدات الغرامات
 𝑾

𝑾
 % =

𝐖 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞

 𝐖𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞+𝐖𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭
 𝑋100     

 ***النسبة المئوية الحجمية:
 𝑽

𝑽
 % =

𝐕 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞

 𝐕𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞+𝐕𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭
 𝑋100     

 غرام من المذاب لكل لتر من المحلولPPt),  ) 1PPt =1جزء لكل الف جزء 

PPt=  
وزن المذاب

وزن المحلول
 𝑋1000 

 ملغرام من المذاب لكل لتر من المحلولPPm),  ) 1PPm =1جزء لكل مليون جزء 

PPm=  
وزن المذاب

وزن المحلول
 𝑋106 

 مايكروغرام من المذاب لكل لتر من المحلولPPb),  ) 1PPb =1جزء لكل بليون جزء 

PPb=  
وزن المذاب

وزن المحلول
 𝑋109 

من  80.8gmالذي يحتوي اللتر منه على  مثال :اذا علمت ان كثافة محلول حامض الخليك

,عبر عن تركيز المحلول بالموالري  1.0097gm/cmدرجة مئوية هي 20الحامض في 

 والمواللي وبالتركيز المئوي الوزني ثم بالكسر المولي؟

Mالتركيز الموالري                                                       1- =
 𝒘𝒕

𝐌.𝐰𝐭
 X 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝐕𝐦𝐥
 

M =
 𝟖𝟎.𝟖

𝟔𝟎.𝟏
 X 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 1.34

 𝐦𝐨𝐥

𝐋
         



mالتركيز المواللي                                      -2 =
عدد موالت المذاب

وزن المذيب كغم أو الغرام
 X 𝟏𝟎𝟎𝟎     

        m =
وزن المذاب 

وزن صيغته الجزيئية
 𝐗 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

وزن المذيب بالغرامات
 

 وزن المذاب -وزن المذيب=وزن المحلول

 الحجم×وزن المحلول= كثافة المحلول

              =1000X 1.0097 

              =1009.7 gm 

    > m=1.45 molality------    m =
𝟖𝟎.𝟖

𝟔𝟎.𝟏
 X 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟖𝟎.𝟖−(𝟏.𝟎𝟎𝟗𝟕𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎)
  

   X التركيزالمئوي:-3
وزن  المذاب

وزن المحلول 
=    𝟏𝟎𝟎 

   X  100  التركيز المئوي للحامض= 
𝟖𝟎.𝟖  

𝟏.𝟎𝟎𝟗𝟕𝐗𝟏𝟎𝟎𝟎
 حامض 8%=

   X  100 التركيز المئوي للماء=
(𝟖𝟎.𝟖−𝟏.𝟎𝟎𝟗𝟕𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎) 

𝟏.𝟎𝟎𝟗𝟕𝐗𝟏𝟎𝟎𝟎
 ماء 92%=

 الكسر المولي للمذاب    -4

X1=
𝐖𝟏

𝐖𝟏+𝐖𝟐
 

=0.025X1= حامض الخليك
𝟖𝟎.𝟖/𝟔𝟎.𝟏  

𝟖𝟎.𝟖/𝟔𝟎.𝟏+(  
𝟏𝟎𝟎𝟗.𝟕𝐗𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟖
)

 

   الكسر المولي للمذيب =-5
  عدد موالت المذيب

عدد موالت المذاب+عدد موالت المذيب
 

0.975 ماء=                            =    

𝟖𝟎.𝟎−𝟏𝟎𝟎𝟗.𝟕

𝟏𝟖  
𝟖𝟎.𝟖−𝟏.𝟎𝟎𝟗𝟕

𝟏𝟖
+𝟖𝟎.𝟖/𝟔𝟎.𝟏  

       

من  500mlالذي يحتوي حجم قدره  NaCLمثال:ما عدد غرامات ملح كلوريد الصوديوم 

 ؟ %0.859محلول الذي نسبة الوزن الى الحجم فيه مساوية الى 

 الحجم × عدد الغرامات= النسبة المئوية الوزنية

 الوزن بالغرام = 
الوزن

𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍
  %    X Vml  = 

𝟎.𝟖𝟓𝟗

𝟏𝟎𝟎
    X 500  =4.25 gm 

 



 

فما عدد غرامات  %5لمحلول الكلوكوز مساوية  W/vمثال: اذا كانت نسبة الوزن الى الحجم 

 الكلوكوز المذابة منه في لتر؟

 الوزن بالغرام= 
الوزن

𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍
  %    X Vml  =

𝟓

𝟏𝟎𝟎
    X 1000  =50gm 

 10PPmبنسبة  ( من محلول يحتوي على الكحول االثيليml 3800مثال :اذا كان الغالون )

 فكم ملغراما يحتوي المحلول من هذا الكحول؟

الوزن بالملغرام=
 الوزن

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒍
𝑃𝑃𝑚      X Vml  =

𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
    X 3800  =38mg 

من الكحول المثيلي الى  50mlمثال: احسب النسبة المئوية الحجمية لمحلول حضر باضافة 

200ml من الماء ,مع االفتراض ان هذه الحجوم قابلة لالضافة؟ 

 ml 250= 50+200 حجم المحلول الناتج = 

V/V% = 
𝟓𝟎

𝟐𝟓𝟎  
𝑋100 = 20%         

من نترات الفضة الى  5gmمثال: احسب النسبة المئوية الوزنية لمحلول حضر باضافة 

100ml  1من الماء مفترضا بان كثافة الماءgm/cm3
 ؟

  100gm=  1× 100الكثافة = ×وزن المذيب = الحجم 

  105gm=  5+ 100وزن المحلول = وزن المذيب + وزن المذاب =

W/W%= 
𝟓

𝟏𝟎𝟓  
𝑋100 = 4.76% 

ويعرف بانه  meqالوزن المليمكافئ :يعبر عن الوزن المليمكافئ بالغرامات لمادة بالمختصر

 . 1000الوزن المكافئ بالغرامات مقسوما  على 

Meq = N.Vml 

  gm/mlووحداته   Tويرمزله بالحرف  Titerاما المعامل التسحيحي 

T= 
𝐍.𝐞𝐪

𝟏𝟎𝟎𝟎  
                

 ويحسب المعامل التسحيحي للمحلول القياسي لتعيين مادة معينة بالصيغة التالية 

T= 
𝐍(المحلول القياسي ).𝐞𝐪(للمادة المعينة )

𝟏𝟎𝟎𝟎  
                

 



عياري بالنسبة  0.1بتركيز  AgNO3:احسب المعامل التسحيحي لملول نترات الفضة  مثال

 الى ملح كلوريد الصوديوم؟

T= 
𝑵(نترات الفضة )𝑿𝒆𝒒(كلوريد الصوديوم )

𝟏𝟎𝟎𝟎  
  =  

𝟎.𝟏𝐗𝟓𝟖.𝟒𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎  
=  0.005845 𝑔𝑚/𝑚𝑙              

من كلوريد  0.005845gmمن محلول نترات الفضة يتفاعل مع  1mlوهذا يعني ان 

 الصوديوم.

فما هو الحجم الذي تجب ان يخفف منه الى  0.09242مثال :اذاكانت عيارية محلول تساوي 

500ml  عياري؟ 0.05للحصول على محلول عياريته 

 N1 . V1 =N2 . V2  -بالتعويض بالمعادلة :

0.09242  X  V1 = 0.05 X  500                     

V1 =  
𝟎.𝟎𝟓𝐗𝟓𝟎𝟎

𝟎.𝟎𝟗𝟐𝟒𝟐  
= 270.4𝑚𝑙                    

 العالقة بين الموالرية والعيارية

 --------------Wg = M . V . Mwt (1)من تعريف الموالرية     

     Wg = N . V .  eqwt--------------(2)من تعريف العيارية    

  (2)معادلة تساوي ال (1)المعادلة 

M . V . Mwt  =  N . V . eqwt                                       

M  .  Mwt   =  N . eqwt                                           

M . Mwt = N .Mwt/n                                            

M = Nx1/n--------------> M = N/n                                    

nM = N                                                                            

 عياري؟ 0.3الذي عياريته  Al2(SO4)3مثال: احسب موالرية محلول كبريتات االلمنيوم

 له الوزن الجزيئي الغرامي 1/6بما ان المكافئ الغرامي للملح=

nM = N⟶ M= N/n = 0.3/6 = 0.05 mol/L  

 0.2الذي موالرية المحلول  Bi(NO3)3مثال :احسب عيارية محلول نترات البزموث 

 موالري؟



 الوزن الجزيئي الغرامي له 1/3بما ان المكافئ الغرامي للملح=

 nM = N ⟶ N = 3X0.2 = 0.6مكافئ غرامي /لتر 

 تحضير محاليل قياسية تقريبية

اب حجم محتويات القناني المطلوبة لتحضير محلول من معرفة نسبة التراكيز المئوية يمكن حس

 واالوزان النوعية لهذه المحاليل ,والمثال التالي يوضح خطوات تحضير المحلول القياسي

من محلول حامض  200mlمثال: احسب حجم حامض الكبريتيك المركز المطلوب لتحضير 

ياري؟اذا علمت ان الوزن النوعي لحامض الكبريتيك ع0.3 الكبريتيك الذي عياريته 

 ؟ %98ونسبته المئوية  1.82المركز

النسبة × الوزن النوعي ×  1000*وزن حامض الكبريتيك في كل لتر من محلوله المركز= 

 المئوية

                                                                 =1000  ×1.82  × 0.98  

                                                                =1800  gm/L      

 **نقسم عدد الغرامات على الوزن المكافئ للحامض

 مكافئ غرامي 49=  98/2الوزن المكافئ لحامض الكبريتيك = 

العيارية = 
عدد االوزان الكافئة في لتر

 الوزن المكافئ للحامض
 ياري تقريباع 36.8=  1800/49= 

  N1.V1 = N2.V2*** نطبق المعادلة العامة للتخفيف 

200 X 0.3  = 36.8 V2                                     

V2 =   
𝟐𝟎𝟎𝐗𝟎.𝟑

𝟑𝟔.𝟖
= 1.63 𝑚𝑙                               

 200mlمن الحامض المركز بالماء المقطر الى  1.6ml" اذن يجب ان نخفف ما يقرب من 

 عياري" 0.3للحصول على محلول عياريته التقريبية 

 Analysis   vimetricGraالتحليل الوزني

هي طرق التحليل الكمي التي تعزل فيها مادة معلومة التركيب الكيميائي بصورة نقية تامة 

 وتوزن في ميزان تحليلي حساس.

 ويمكن تقسيم طرق التحليل الوزني الى ثالث مجاميع من الطرق

 طرق االنحالل والتطاير -1



  CaCO3 ⟶ CaO+CO2↑انحالل مواد صلبة في درجات حرارة عالية : -أ

ان ابسط طرق التحليل الوزني تعتمد على انحالل مادة صلبة بالحرارة لتعطي مادة صلبة 

بتسخينه بدرجات  CaCO3اخرى معلومة الصيغة الكيميائية يمكن وزنها بسهولة فمثال تنحل 

وغاز ثاني اوكسيد الكاربون المتطاير حيث يمكن اجراء  CaOالحرارة العالية الى اكاسيد 

ومن الفرق في الوزن  CO2لغاز التعيين المباشر وذلك بوزن المادة المتبقية بعد االزالة التامة 

 قبل وبعد التطاير يمكن حساب قيمة مكون معين من مكونات المركب المبحوث.

 امتصاص النواتج الغازية :-ب

تعتمد هذه الطريقة باالساس على امتصاص الغازات الناتجة عن تحلل مادة كيميائية بمادة 

امتصاصية نوعية ومن ثم وزنها بميزان حساس مثل امتصاص الماء بالمواد الممتصة له مثل 

CaCL2 وP2O6 . 

دة المحللة في حالة طريقة العزل :تعزل في هذه الحالة كميا مكونة معينة من الما -2

حرة ونقية وتوزن في الميزان الحساس وتستعمل هذه الطريقة في تعيين الذهب 

    .والنحاس كميا في سبائكها

الفصل الكمي للرواسب او الطرق الترسيبية الوزنية:يتطلب التحليل الوزني  -3

الترسيبي سلسلة كاملة من العمليات الكيميائية لغرض الحصول على الراسب 

وبنقاوة عالية جدا وهذا يتطلب نقل الراسب بصورة تامة الى ورقة ترشيح كميا 

خاصة ومن ثم غسله من الشوائب بمحاليل غسل خاصة ال تترك اثرا واخيرا 

 .يجب ان يجفف تحت ظروف ال يحدث فيها تفكك او تاكسد

 صفات الرواسب في طرق التحليل الوزني :

ب على الشكل الجزيئي الممثل بكمية اكبر مما يجب ان التختلف النسبة التركيبية للراس-1

 تطلب دقة التحليل.

 يجب ان تكون قابلية ذوبان الراسب قليلة جدا.-2

 بحيث يمكن ترشيحها. يجب ان تكون بلورات الراسب ذات حجم مناسب )كبيرة(-3

غسلها او ازالتها خالل عمليات  يجب ان يكون الراسب خاليا من المواد الملوثة التى اليمكن-4

 تجفيف الراسب.

 يجب ان يبقى الراسب مستقرا عند درجة حرارة التجفيف.-5

 ان يكون العامل المرسب المستخدم خاصا اذ يعمل على ترسيب المادة المراد تقديرها فقط.-6

مما يؤدي ان تعطي الكمية القليلة من المادة المراد تقديرها كمية وزنية كبيرة من الراسب -7

 الى تقليل االخطاء التجريبية الناجمة من عملية الفصل والوزن.

 



 

 المعامل الوزني

يعتمد التحليل الكمي الوزني على وزن النموذج االصلي والمادة المراد تقديرها ومن ثم الربط 

 بين االثنين اليجاد النسبة المئوية او تركيز المادة المطلوبة.

 المعامل الوزني = 
( ةالمجهول  الوزن الجزيئي للمادة المراد تقديرها( 

 الوزن الجزيئي للمادة المعلومة( الموزونة)
 

 قواعد عامة اليجاد المعامل الوزني :

ان العامل الوزني يجب ان يحتوي على الصيغة الكيميائية للمادة المراد تقديرها في البسط -1

 والصيغة الكيميائية للمادة المعلومة في المقام.

ناك ذرة مشتركة )غير االوكسجين( بين الصيغتين في البسط والمقام فعلينا ان اذا كانت ه-2

نضرب البسط والمقام او كليهما برقم ما او برقمين مختلفين بحيث يكون عدد هذه الذرات 

 الشتركة متساويا في البسط والمقام.

الكسر الوزني  اما اذا لم تكن هنالك ذرة مشتركة بين البسط والمقام )غير االوكسجين( فان-3

 يمكن ايجاده باستعمال العالقة التالية:

المعامل الوزني = 
 الوزن الجزيئي للمادة المراد تقديرها

 الوزن الجزيئي للمادة المترسبة
     

للعامل الوزني اهمية كبيرة في ايجاد النسبة المئوية في التحليل الوزني فمن المعروف ان 

 )س( هي :النسبة المئوية الية مادة كالمادة 

النسبة المئوية للمادة االساس س = 
 الوزن س

 وزن   النموذج
      ×100  

 =
 وزن الراسب×المعامل الوزني

  وزن النموذج 
      ×100   

CLمثال:ما هو عدد غرامات ايون الكلوريد
-

من راسب كلوريد  gm 0.204الموجود في  

 ؟ AgCLالفضة 

 المعامل الوزني× =  وزن الراسب  -CLوزن ايون الكلوريد 

×=  وزن الراسب  
𝑪𝑳 الوزن الذري  

 𝑨𝒈𝑪𝑳 الوزن الجزيئي 
     

 =0.204  ×
𝟑𝟓.𝟒𝟔

 𝟏𝟒𝟑.𝟑𝟒  
 

  =0.204   ×0.2474  =0.0505 gm  



من مسحوق الغسيل التجاري الى درجة الحرارة  gm 0.703مثال :احترق نموذج يزن 

 Pالساخن لتحويل  HCLالحمراء لتحطيم المواد العضوية واذيب الراسب المتبقي في حامض 

Mg+2 باضافة MgNH4PO4.H2Oشكل  تم ترسيب الفوسفات على ثم H3PO4الى 
ومحلول  

 Co 1000االمونيا وبعد الترشيح والغسل احرق الراسب عند درجة حرارة 
وتحول الى 

Mg2P2O7  وقيس وزنMg2P2O7  0.432فكانgm في حسب النسبة المئوية للفسفور أ

 النموذج؟

P  =     100Xالنسبة المئوية للفسفور 
 وزن 𝐌𝐠𝟐𝐏𝟐𝐎𝟒×المعامل الوزني

  وزن النموذج 
  

                             =1𝟎𝟎 𝐗 
𝑷الجزيئي/الوزن الذري𝐌𝐠𝟐𝐏𝟐𝐎𝟒   الوزن𝑿 𝟎.𝟒𝟑𝟐 

𝟎.𝟕𝟎𝟑 
 

   =100 X 
𝟎.𝟐𝟕𝟖𝟑𝑿𝟎.𝟒𝟑𝟐 

𝟎.𝟕𝟎𝟑 
    =17.1% 

كاربونات المغنسيوم   21gmالتي يمكن الحصول عليها من  CO2مثال :احسب عدد غرامات 

MgCO3 ؟ 

  CO2   =(2X16)+12 =44ل الوزن الجزيئي

  MgCO3 = 24+12+(16X3) =84 الوزن الجزيئي ل

 المعامل الوزني X= وزن كاربونات المغنسيوم CO2 عدد غرامات 

  =44/84 X21  =11gm  

من  10gmالنتاج  CaOالالزمة للتفاعل مع اوكيسد الكالسيوم  CO2 مثال:ما عدد غرامات

 ؟ CaCO3كاربونات الكالسيوم 

  CO2  =32+12  =44 الوزن الجزيئي

  CaCO3  =40+12+(16X3)   =100الوزن الجزيئي 

المعامل الوزني = 
  الوزن الجزيئي للمادة المجهولة

 الوزن الجزيئي للمادة المعلومة
       

𝑴.𝒘𝒕 𝑶𝑭 𝑪𝑶𝟐  

𝑴.𝒘𝒕 𝑶𝑭 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 
    

  44/100المعامل الوزني = 

 المعامل الوزني× = وزن الراسب  CO2 وزن

             =44/100 X10    =4.4 gm  

 



من النموذج  10gmفي خام اذا علمت ان  CUSمثال :احسب النسبة المئوية لكبريتيد النحاس 

 ؟ BaSO4 من 3gmاعطت 

  CUS  =23+63  = 95الوزن الجزيئي لكبريتيد النحاس

  BaSO4  =64+32+137  =233الوزن الجزيئي لكبريتات الباريوم 

 المعامل الوزني =
𝑪𝑼𝑺الوزن الجزيئي ل  

𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒الوزن الجزيئي  ل 
=  

𝟗𝟓  

𝟐𝟑𝟑 
  

 المعامل الوزني × BaSO4وزن  = CUSوزن  

              =3 X  
𝟗𝟓  

𝟐𝟑𝟑 
       

              =1.233 gm   

 CUS   =%100 𝑋النسبة المئوية ل
𝑪𝑼𝑺 وزن  

 وزن النموذج
          

 =100 𝑋 
𝟏.𝟐𝟐𝟑  

𝟏𝟎 
  =12.23 % 

من حامض الهيدروكلوريك عوملت مع كمية زائدة من نترات الفضة حيث تكون  25mlمثال :

احسب وزن حامض الهيدروكلوريك النقي الموجود في ذلك  0.393gmوزنه  AgCLراسب 

 الحجم المذكور من الحامض؟

CL
- 

 +  Ag
+
 ⟶  AgCL  

 AgCL Xوزن حامض الهيدروكلوريك = وزن الراسب 
𝑪𝑳الوزن الجزيئي ل  

 𝑨𝒈𝑪𝑳الوزن الجزيئي  ل 
    

 HCL  =0.393 Xوزن غاز 
𝟑𝟓.𝟒𝟓  

𝟏𝟒𝟑.𝟑𝟐 
   =0.1 gm  

نموذج من مركب عضوي تم حرقه في كمية كافية من االوكسجين ثم تم  gm 0.179مثال :

احسب 0تجمع ثاني اوكسيد الكاربون الناتج عن الحرق في محلول يحتوي هيدروكسيد الباريوم 

النسبة المئوية للكاربون الموجود في النموذج اذا علمت ان وزن كاربونات الباريوم هو 

0.561gm ي التحليل الوزني . ماذا تسمى هذه الطريقة ف ؟ 

حيث عند حرق المركب العضوي تكون ثاني اوكسيد  ,هذه الطريقة هي طريقة التطاير

الكاربون الذي انتج راسب كاربونات الباريوم عند جمعه او امتصاصه في محلول هيدروكسيد 

 .الباريوم

Ba(OH)2  +CO2  ↔ BACO3 +H2O      



 المعامل الوزني  BaCO3 Xالكاربون = وزن وزن 

المعامل الوزني =  
𝑪الوزن الذري ل   

 𝑩𝒂𝑪𝑶𝟑الوزن الجزيئي  
   

 X 0.561وزن الكاربون = 
𝟏𝟐  

𝟐𝟎𝟒 
   =0.033 gm  

 𝑋 100النسبة المئوية للكاربون في النموذج = 
  وزن الكابربون

 وزن النموذج
  

                                         = 100𝑋
𝟎.𝟑𝟑  

𝟎.𝟏𝟕𝟗 
  =18.4 %  

 سؤال :عرف المصطلحات التالية:

 التطاير    -3المعامل الوزني     -2الصيغة الترسيبية   -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   التحليل الطيفي

ان امتصاص وانبعاث الطاقة الشعاعية هو االساس الذي يعتمد عليه الكثير من الطرق في 
 الحصول على معلومات كمية ونوعية .الكيمياء التحليلية  حيث يمكن 

من الناحية النوعية حيث تستخدم مواقع خطوط وحزم االمتصاصية واالنبعاثية التي تحدث 
 على الطيف الكهرومغناطيسي دليال على وجود مادة خاصة.

اما من الناحية الكمية فيمكن تقدير تركيز المجهول من قياس شدة خطوط امتصاص وانبعاث 
لول القياسي ويمكن اعطاء المعلومات التي نحصل عليها من القياسات الطيفية المجهول والمح

على شكل رسم بياني بين الطاقة الشعاعية الممتصة او المنبعثة بداللة الموقع على الطيف 
الكهرومغناطيسي ويدعى بالطيف ويقاس موقع االمتصاص او االنبعاث بوحدات الطاقة او 

 وحدات طول الموجة.

 يف الكهرومغناطيسي مناطق الط

 العمليات الذرية او الجزيئية            الحدود بالوحدة المعروفة               المنطقة )االشعة(

 (                            تحويل نووي                            nm (4-10-----2-10اما گاشعة 

 انتقال الكتروني في المدار الداخلي           (                       nm(2-------2-10السينيةاالشعة 

 انتقال الكتروني في المدار الخارجي                      nm(400-----2)المنطقة فوق البنفسجية 

 انتقال الكتروني في المدار الخارجي                              nm(750---400)المنطقة المرئية 

 اهتزازات جزيئية                      nm(25X103---750)نطقة تحت الحمراء الم

 دورانات جزيئية                           (25X103nm ---1mm)موجة مايكروئية 

 انتقال االتجاه المغزلي النووي                                 (1mm-------30Cm)موجة راديوية 

  وحدات القياس

التعبير عن موقع االمتصاص او االنبعاث بثالث وحدات مختلفة هي وحدات طول يمكن 

 cm( هي السنتيمترƛالموجة والذبذبة او التردد والطاقة , ان وحدة طول الموجة )

 Ao =10-8cm,واالنكستروم  nm=10-7cm, والنانومتر mµ=10-7cmوالمليمايكرون 

بينما  Hzفهي دورة لكل ثانية وتسمى الهيرتز,اما وحدة الذبذبة 4cm  =µm-10,والمايكروميتر

واالعداد الموجية  ((kcal,calوالكالوري  (mev,kev,ev)تكون وحدة الطاقة الكترون فولت 
-

ʋ  بوحداتcm-1
. 

يخضع االمتصاص واالنبعاث لقوانين الكم )كل جسيم له مستويات طاقة ذرية او جزيئية 

وقبل ذلك هنالك  ƛوطول الموجة  ʋ والتردد Eمنفصلة( اذ يمكن تثبيت العالقة بين الطاقة 

 ʋh = E----------(1)                  عالقة التردد يمكن توضيحها بالمعادلة التالية:



= ثابت  hتمثل طاقة الفوتون المنبعث او الممتص بوحدات االرك,او الكالوري,اما  Eحيث ان 

6.626X10-27بالنك وقيمته 
 . Hzالتردد ووحداته الهيرتز ʋوحداته )ارك.ثانية(,اما  

  2( بالمعادلة  Cمن خالل سرعة الضوء ) ƛمع طول الموجة  ʋ يمكن ربط العالقة بين التردد

C --------(2)                  C=3x10
10

 cm/sec =Hz) )ʋ   ×cm))ƛ  

 ينتج : 1وفي حالة حساب التردد وبتعويضه في المعادلة 

            3) )  -------- 
𝑪

ƛ
 =ʋ 

E=  
𝒉𝑪

ƛ
− − − −(4)   

 ومن الممكن التعبير عن العدد الموجي
-

ʋ بوحداتcm
 ƛ فعند قياس الطول الموجي 1-

 ينتج:  cmبوحدات

   5) )  -------- 
𝟏

ƛ
  =

-
ʋ 

 ينتج: 4في 5 وعند التعويض للمعادلة 

c---------(6)
-

ʋ E=h 

ان العالقة بين الطاقة وبين معكوس العدد الموجي )الطول الموجي( هي عالقة عكسية  نستنتج

 حيث تزداد الطاقة ويقل الطول الموجي بينما التردد تناسبا طرديا مع الطاقة.

 امتصاص وانبعاث االشعة الكهرومغناطيسية:

ة الى حالة ذات عند امتصاص الطاقة من قبل ذرة او جزيئة تنتقل او تتحرك الذرة او الجزيئ

طاقة عالية ولكل حالة متهيجة عدد معين من مستويات الطاقة وتكون المستويات المتعددة 

 الممكنة من خصائص ذرة او جزيئة معينة.

 يبين رسما تخطيطيا بسيطا لمستويات طاقة ذرة او جزيئة 1الشكل رقم 

E*---------------------------- 

 امتصاص↑    انبعاث↓    

E-----------------------------         (1الشكل رقم ) 



هي الحالة االلكترونية المستقرة ذات  Eيشير الخطان االفقيان الى مستويات طاقة الجسيم وان 

هي الحالة االلكترونية المتهيجة ذات  *Eوان  Electronic graund stateالطاقة الواطئة 

 .Electronic excited stateالطاقة العالية 

الى  Eد اضافة طاقة على شكل حرارة او ضوء فان لاللكترون المقدرة على االنتقال من عن

E*  بحيث تكون الذرة او الجزيئة بعد امتصاص الطاقة في حالة متهيجة ويمكن ان يفقد الجسيم

 وهو في حالة تهيج الزيادة من الطاقة بعدد من العمليات هي :

ات المذيب او اي جزيئات اخرى وينقل طاقته الى يمكن ان يصطدم الجسيم الطافي مع جزيئ-1

 محيط هذه الجزيئات.

يمكن ان يصبح الجسيم خامال عن طريق تحرير الفوتون )انبعاث( الذي يكافئ بالطاقة -2

 . Eو *Eالفرق بين المستويان 

 وفي كلتا الحالتين تنتهي الذرة او الجزيئة الى الحالة االلكترونية المستقرة.

ان الفرق االساسي بين االمتصاص واالنبعاث هو ان ارتقاء االلكترون الى مستوى طاقة عالية 

الى االمتصاص, بينما عودة االلكترون من مستوى طاقة عالي يؤدي الى االنبعاث ان حركة 

,)االمتصاص يتطلب اضافة طاقة وان طاقة هذا االنتقال  *Eالى  Eاو انتقال االلكترون من 

ق بين المستويات الطاقة ,اما االنبعاث فيكون على عكس هذه الحالة اذ يعود تساوي الفر

ويصاحب هذه العملية انبعاث فوتون وان طاقة الشعاع المنبعث تكافئ  *Eالى E االلكترون من 

 . *Eو Eالفرق بين 

 ظهر االطياف الجزيئية واالطياف الذريةمالفرق في اصل و

 االطياف الجزيئية:

تدور وان هذا االهتزاز او الدوران له طاقة معينة اقل  تهتزاويمكن للذرات في الجزيئة ان -1

من الفرق بين مستوى الطاقة العالي ومستوى الطاقة الواطئ عند مقارنتها بانتقال الكترون 

 علما بان االنتقال االلكتروني يتطلب اكثر طاقة من االنتقال الدوراني.

تقاالت كثيرة في مستويات الطاقة االهتزازية والدورانية في الحالة يمكن الحصول على ان-2

االلكترونية المستقرة والمتهيجة ولهذا السبب يظهر طيف جسيم الجزيئة بشكل 

 . broadعريض

ان الطيف يدعى بالطيف الحزمي النه يتكون من عدد من الخطوط تشكل بدورها الحزمة -3

 الطيفية.

 

 



 

 االطياف الذرية:

الة الذرة فمن الواضح ان الجسيم اليستطيع ان يهتز او يدور كما هو الحال في في ح-1

 الجزيئة ولهذا فان الذرة ليس لها مستويات طاقة اهتزازية او دورانية.

 ينتج االنتقال بين مستويات الطاقة في حالة الجسيم الذري خطوطا حادة.-2

 اف الخطية.ان االطياف التي يكون اصلها من الذرات تدعى باالطي-3

 -تعتمد التحليالت الكمية الطيفية على قوانين اساسية:

 : ينص هذا القانون: Lambert Lawقانون المبرت-1

" في حالة مرور ضوء احادي الموجة خالل محلول في خلية ذي تركيز ثابت فان امتصاص 

 المحلول يتناسب بشكل مباشرمع عرض الخلية التي تحتوي على النموذج"

A = ab ---------(1) 

-------(2) A = -log T = log 1/T  =  log  Īo/Ī 

Īo ,شدة الشعاع الساقط =Ī , شدة الشعاع النافذ =b , عرض خلية النموذج =T      , النفاذية =

A , االمتصاص = a وان النفاذية     0=  ثابت االمتصاصT = Ī/ Īo 

 : ينص هذا القانون : Beers Law قانون بيير-2

حالة مرور ضوء احادي الموجة خالل محلول في خلية ذات عرض ثابت فان " في 

 "التي تحتوي على النموذج االمتصاص من قبل المحلول يتناسب طرديا مع تركيز المحلول

  (2) =ac -----------  A= log Īo/ Ī 

 = cتركيز المحلول مول/لتر 

هذا القانون بقانون بيير ايضا وهو نتيجة اندماج قانون  عىالمبرت:ويد-قانون بيير-3

 -بييروالمبرت ويمكن توضيحه بالمعادلة االتية:

A=    Ƹbc--------(3)     

 ( 1-.سم 1-مول/لتر(او)لتر.مول 0هو معامل االمتصاص الموالري ووحداته ) سم Ƹعلما بان

 انحرافات قانون بيير المبرت

يمكن الحصول على دالة خطية عند رسم االمتصاص مقابل التركيزعند طول موجي قرب 

عندما يبلغ عرض  Ƹاقصى امتصاص ويمثل ميل هذا الخط معامل االمتصاص الموالري



,عندما يكون رسم التركيز مقابل االمتصاص غير خطي كما مبين في الرسم  1cmالخلية 

الصادي باالنحراف االيجابي بينما يدعى االنحراف اعاله يدعى االنحراف باتجاه االحداثي 

 باتجاه االحداثي السيني باالنحراف السلبي, ومن اهم المصادر التي تسبب االنحراف هي:

 محيط التجربة :مثل درجة الحرارة والضغط والمذيب.-1

االخطاء االلية:تنشا بصورة عامة نتيجة بعض عيوب االلة المستخدمة مثل ضياع االشعة -2

استقرارية المصدر الضوئي والخلية الكهروضوئية والة اختيار الطول الموجي والمسيطر و

 على الفتحة الضوئية واالجهزة الكهربائية وجودة االجزاء البصرية.

ووجود كواشف معقدة  PHاالنحرافات الكيميائية:تتضمن التغيرات في التوازن الكيميائي و-3

الجسيمات الممتصة عند تخفيف النموذج مما يسبب اضافة الى ذلك يمكن ان تتغير طبيعة 

 كما في تخفيف ايون الدايكرومات. maxƛ تغيير طول الموجة عند اقصى امتصاص 

 Cr2O7  -2  + H2O ↔ 2 CrO4-2  + 2H + 

 اصفر                    برتقالي                                                                      

   375 nm                                     =  maxƛ 450 nm                      350و    =maxƛ 

معامل انكسار النموذج:يعتمد معامل االمتصاص الموالري على معامل انكسار النموذج -4

يسبب تغيير معامل انكسار المحلول وينتج عنه انحراف في قانون  وهكذا فان تغييرالتركيز

 بيير.

 عدم امكانية الحصول على اشعة ضوئية احادية الموجة بصورة عملية.-5

 Instrumentationاالجهزة االلية 

من مصدر  spectrophotometer)يتكون المطياف الفوتومتري االعتيادي البسيط)

(وخلية  Monochrometerوالمفرق ) of radiation (Sourceاالشعة)

( والمسجل ,والشكل التخطيطي يمثل Detector(والكاشف) Sample of Cellالنموذج)

 لجهاز المطياف االعتيادي

Source⟶Monochrometer⟶ Cell of Sample ⟶Detector⟶↓- 

Recorder 

يكون مصدر االشعة منفصال عن خلية النموذج في االجهزة االلية االمتصاصية بينما االجهزة 

االلية االنبعاثية يكون مصدر االشعة وخلية النموذج على شكل وحدة واحدة وهناك نوعان من 

 المطياف:

 ((single-beam spectrophotometerمطياف فوتومتري ذوالحزمة الضوئيةالواحدة-1



يح االجزاء الرئيسية التي يتالف منها الجهاز, اذيمكن استخدام مفرق ويمكن توض

( لتفريق الضوء متعدد الموجة وتحليله الى  grating( او مفرق المحزز)prismالموشور)

(بدال من هذه المفرقات يسمى  filterضوء احادي الموجة, وعند استخدام مرشح)

هذا الجهازعند طول موجي محدد ويستخدم الجهازفوتومترالمرشح ذو الخلية الواحدة,ويعمل 

للتقدير الكمي لمركب واحد عند توفر عدد كثيرمن نماذج مطلوب تحليلها ويفضل هذا الجهاز 

في دراسات االنبعاث الطيفي,ويجب ان يكون للمصدرالضوئي والكاشف درجة عالية من 

بوره خالل النموذج االستقرارية,ومن مساوئه انه يقيس كمية الضوء الكلية المفقودة عند ع

 بدالمن قياس الضوء الممتص.

 مصدر الضوئي⟶موشور⟶خلية النموذج⟶الكاشف⟶القاريء

 المطياف الفوتومتري ذوالحزمتين الضوئيتين                                           -2

Double-beam spectrophotometer)) 

يوضح الشكل التالي اجزاء المطياف ذي الحزمتين الضوئيتين وعند استخدام مرشح بدال من 

الموشور يدعى حينذاك فوتوميترالمرشح ذو الخليتين ,ان الجهاز يتكون من مفرقين وكاشفين 

وخليتين يوضع في احدها النموذج المراد تقديره وفي االخرى يوضع البالنك )المحلول الذي 

جميعها عدا النموذج المراد تقديره(, من المحاسن الرئيسية للمطياف ذي الحزمتين يحوي المواد 

الضوئيتين انه يستطيع ان يقيس نسبة حزمة ضوء النموذج الى حزمة ضوء البالنك وعليه فان 

اي تغير في شدة الشعاع القادم من المصدرالضوئي اليؤدي الى اخطاء تحليلية وذلك لوجود 

يمكن تجنب التاثيرات الناجمة من تموج او تقلب الفولتية كما يمكن وبوسيلة خليتين وكاشفين اذ 

اخرى ازالة تاثيرات تقلب الفولتية باستخدام بطارية قوية مصدرا فولتيا يستخدم المطياف ذي 

 في دراسات االطياف االمتصاصية.-عادة-الحزمتين

 ↓القارئ←خلية البالنك←موشور←مصدرضوئي⟶موشور⟶خلية النموذج ⟶القارئ↓

↓                                                                                                              ↓ 

 ------------------------------------القارئ الرئيسي---------------------------------

 

 

 

 

 

 



 -: أنواع المركبات العضوية

تستدعي الدراسة المنظمة للكيمياء العضوية  تقسيم العدد الهائل من المركبات 

العضوية على نحو يجمع في قسم واحد يبين ماتشابه منها في صفات معينة وإن كانت 

قليلة ثم ينتقل الدارس الى أقسام أصغر فأصغر الى ان يضم في قسم واحد أفرادا 

تضفي عليها صفات مشتركة أكثر عددا  تشترك كلها في ذرة أو مجموعة من الذرات

وعمقا ومثل هذه الذرة أو المجموعة من الذرات  تسمى المجموعة الوظيفية 

(Functional  group) 

 (1وبصورة عامة تقسم المركبات العضوية على نحو ماهومبين في الجدول )

 

 

 

 

 



وهذه أمثلة على مشتقات الهيدروكاربونات تلك والمجموعات الوظيفية المميزة لها 

نرى أنه يمكن إعتبارها   CH3OHهي ميثانول ونكتب صيغتها  لنأخذ مادة مألوفة

 بإحدى ذرات الهيدروجين  OHصيغة ميثان بأستبدال مجموعة  مشتقة من

 

 ( بعض أكثر المجموعات الوظيفية شهرة كما يرد مثاال فعليا لكل2ويبين الجدول )

 -:منها

 

 



 

 -:Reactive Intermediates النشيطة يةطالكيانات الوس

وهو األنشطار الذي  -:HomolyticCleavageاألنشطار المتعادل )المتجانس( 1-

 Freeتنال فيه كل ذرة ألكترونا واحدا من الكتروني الرابطة وتصبح جذرا حرا )

radical) 

 

 

وهواألنشطار الذي  -: Hetrolytic Cleavageاألنشطار غير المتعادل  2-

 Anionتستأثرفيه إحدى الذرتين بألكتروني الرابطة وتتحول الى آيون سالب )أنيون

 (  Cation( اما األخرى فتتحول الى آيون موجب )كاتيون

 

 

 

 

 

 



 -: العضويةأنواع التفاعالت 

تحدث التفاعالت العضوية بأصطدام الجزيئات أو الذرات أو اآليونات بشرط توافر 

الطاقة الالزمة لكسر بعض الروابط كما تنشأ روابط جديدة  تنطلق إثناء إنشاءها 

دة وهناك أنواع رئيسية ثالثة من ياقة وحصيلة التفاعل العضوي ظهور نواتج جدطال

 التفاعالت العضوية وهي :

في هذا التفاعل تدخل ذرة أو زمرة  -: Substitutionاإلحالل أو اإلستبدال -1

مكونة من مجموعة ذرات الى موقع على ذرة في الهدف كانت تحتله ذرة أو زمرة 

آيونات او جذورحرة اوقد  أخرى وقد تكون هذه الذرات أو الزمر الداخلة او المغادرة

 . حدة او بعدة خطواتتكون متعادلة وقد يحدث التفاعل بخطوة وا

 

        في هذه الحالة تشترك مادة تحتوي على مركز غير مشبع  -:Additionاإلضافة 2-

ضاف الى طرفي المركز غير المشبع أجزاء من ي)رابطة مزدوجة أو ثالثية مثال( و

كربون المزدوجة ,  –الى رابطة كربون  متفاعل آخر واألمثلة التالية تخص األضافة

 :وحلقة البنزين , اال ان تفاعل اإلضافة يمكن أن يجري على روابط أخرى مثل

 



 

 - 

في هذاالتفاعل تحذف ذرتان )أومجموعتان ( من  -: Eliminationالحذف 3-

  مشبع وفي مايلي أمثلة لتفاعالت الحذف ذرتين متجاورتين فينشأ مركز غير

 

 -:  Chemistry bondsالروابط الكيميائية 

 في المركبات العضوية نوعان من الروابط هما الرابطة التساهمية والرابطة اآليونية

 وسنتعر ف كل من هاتين الرابطتين

  -:Covalent bondالرابطة التساهمية 1-

أكثر أنواع الروابط شيوعا في المركبات العضوية وهي تتألف من الكترونين 

 : الميثان كما يلي ضادين في البرم وتمثل الرابطة التساهمية فيتم

 

 صيغة نقط                                               صيغة خطوط                               



 -:  Ionic bondالروابط اآليونية 2-

متضادي الشحنة كما هو الحال  تنشأ هذه الرابطة عن التجاذب الكهربائي بين آيونين

في كلوريد الصوديوم وتنشأ اآليونات ألن لبعض الذرات ميال لفقد األلكترونات 

(Na( مثال ولبعضها اآلخر ميال ألكتسابها )Cl وهذه الروابط موجودة في بعض )

ل يوكلوريد مث NaC2H3O2األمالح ومنها أسيتات الصوديوم المركبات العضوية ك

  CH3NH3Clأمونيوم

مثال 

 في -:

كل 

من 

    روابط تساهمية ورابطة آيونية ارسم لهما صيغتين توضح ذلك كبينرالم

 

 -:Orbital hybridizationتهجين األفالك  

spتهجين  -1
3

يمكن كتابة الترتيب األلكتروني لذرة الكربون -بناء جزئ الميثان : 

 هو    

 

 

سكما بين الكربون والهيدروجين يتم بإسهام كل ذرة بإلكترون  طةبفإذا كان إنشاء را

ان للكربون قدرة على إنشاء  pفإننا نستنتج من إلكترونين مفردين في مستوى 

لكننا نعرف ان ابسط مركب للكربون هو   CH2رابطتين تساهميتين فقط ليتكون 

CH4تكون عدد  مادن, وأن الكاربون رباعي التكافؤ في معظم مركباته وحيث إن ع

من الروابط يعطي الذرة ثباتا أعلى يتوازى مع ما يفقد من طاقة لدى تكون  أكبر

ك الروابط . فإن ذرة الكربون تكون بالفعل أربع روابط لذلك البد من وجود أربع أفال

متماثلة يوجد في كل منها الكترون واحد وتكون في المستوى الخارجي وبما أن فلك 

2p   2الفارغ اليختلف كثيرا في طاقته عن فلكs  فمن السهل ان يرقى الكترون من

ربعة الكترونات مفردة ونصفها عندئذ افيصبح في ذرة الكاربون  2pالى فلك  2sفلك 

 Exitedبأنها ذرة مثارة 

 

spذرة كاربون مهجنة بطريقة                  ذرة كاربون مثارة                                        
3

 



 

 

 

 

 

spتهجين  1-1الشكل                                  
3

 كما في الميثان  

spتهجين 2- 
2

وأربع  هذا الجزئ على ذرتين كاربون يحتوي -:بناء جزئ اإليثلين  

 األيثان ندرك أنه غير مشبع اي اليحتوي ذرات من الهيدروجين وإذا قارناه بجزئ

على العدد األقصى الممكن من ذرات الهيدروجين فإذا حولنا كتابة صيغة جزئ 

على أساس  C2H4اإليثلين  1للكربون  و 4تكافؤ 

ر الى للهيدروجين نضط وصل ذرتي الكربون برابطتين

ثلين مسطح تقع جميع ذراته في مستوى واحد والزاوية بين يوفي الواقع فإن جزئ اإل

120أي رابطتين فيه  
o

ولتفسير هذا البناء على أساس نظرية األفالك نفترض نوعا  

sp وهو ماندعوه بتهجين   2sجديدا من التهجين يشمل فلك 
2

الذي يحدث بعد أثارة 

 ذرة الكربون كما في السابق

 

spذرة كاربون مثارة                     ذرة كاربون مهجنة بطريقة                 
2

 

spن نتيجة لذلك ثالثة أفالك ووتتك
2

120في مستوى واحد تفصل بين محاورها  
o

 

متعمد مع السطح المستوي الذي تقع فيه األفالك  2pبينما تبقى لذرة الكربون فلك 

 المهجنة 

 

 

 

 

 

spتهجين 2-1 الشكل 
2

 



في هذا الجزئ نصادف درجة أكبر من عدم األشباع  -وبناءاألستيلين : spتهجين3-

حيث هناك ذرتان من الكاربون وذرتان من الهيدروجين وتؤدي محاولة كتابة صيغة 

 الى رابطة ثالثية بين ذرتي الكاربون C2H2 بنائية لألستيلين

 

ولتفسير هذا الوضع على أساس نظرية األفالك نفترض نوعا ثالثا من التهجين هو 

180لينشأ فلكان تفصلهما زاوية  2pمع فلك   2s أي أندماج فلك  spتهجين 
o

مما  

تتكون بين  sp, وبأختالط فلكي  2pع يترك لكل ذرة كربون فلكين متعامدين من نو

ذرتي الكربون رابطة سكما على أمتداد المحور المشترك للفلكين , بينما يختلط كل 

لذرة هيدروجين وهذا يترك على كل ذرة كربون  1sيين مع فلك بقالمتsp من فلكي 

متعامدين متوازيين مع نظيريهما على ذرة الكربون الثانية , فتختلط األفالك  pفلكي 

( أحداهما فوق محور الجزئ وتحته πالمتوازية جانبيا لتكون رابطتين من نوع باي )

 ( 3-1واألخرى على جانبيه من األمام وكم موضح في الشكل )

 والبناء الفلكي لألستيلين sp( تهجين 3-1الشكل )                          

 -القوى بين الجزيئات :

هناك أنواع عديدة من القوى تشد الجزيئات بعضها الى بعض في الحالة الصلبة او 

 .  التي سبق ذكرها السائلة وهي اضعف من الروابط التساهمية والروابط اآليونية

 Dipole – Dipole Interactionsتجاذب الجزيئات القطبية 1-

تتجاذب األطراف ذات الشحنات المختلفة للجزيئات القطبية , فتميل الى ان تترتب 

بشئ من األنتظام تحد من األهاجة الحرارية الناجمة عن الطاقة الحركية ويزداد 

مقدار التجاذب 

اذا كانت 

 القطبية عالية 

 

 قوى تجاذب 

 قوى تنافر   



 

 -: Hydrogen Bondsالروابط الهيدروجينية  2-

وهي قوى تجاذب خاصة بين جزيئات قطبية فيها ذرات هيدروجين مرتبطة تساهميا 

مع ذرات صغيرة الحجم عالية السالبية )نتروجين , أوكسجين , فلور( ففي مثل هذه 

مل الروابط يكون الهيدروجين فقيرا في الكثافة األلكترونية ويتصرف كما لوكان يح

شحنة موجبة جزئية عالية نوعا ما , فيحصل تجاذب قوي بينه وبين الذرات السالبة 

 في جزيئات أخرى . ولهذه الروابط أتجاه محدد ويرمز لها عادة بخط من النقط 

 

 -:Van der waal forcesقوى فان دير فالز 3-

يفتقر كثير من الجزيئات الى القطبية الدائمة . اال اننا النشك في ان بين جزيئاتها قوى 

ماسكها في الحالة السائلة التي يمكن ان تصل اليها اي مادة بالتبريد تضعيفة تحفظ 

والضغط وتنتج هذه القوى من الفعل التبادل بين السحب األلكترونية في الجزيئات , 

بية مؤقتة ومن ثم الى تجاذب طي األلكترونات تؤدي الى قفتحدث ازاحات لحظية ف

ضعيف ويعتمد هذا التأثير الكهربائي على أشكال السحب األلكترونية وتوزيعها 

الفراغي . اي على شكل الجزئ لذلك نجد اختالفات بين جزيئات غير قطبية متماثلة 

  كما في الحالة التاليةفي الوزن الجزيئي , لكنها مختلفة في الترتيب التسلسلي للذرات 

 

 -أنواع الكواشف :

هي الكواشف التي لديها أستعداد لتقبل  -:Electrophiles الكواشف األلكتروفيلية -1

األلكترونات )يفتقر للشحنة السالبة( اي أنه حامض لويس ويمكن ان يكون موجبا أو 

 متعادال مثل

 



هي الكواشف التي لها القدرة على  -:Nucleophiles الكواشف النيوكلوفيلية -2

اي إنه قاعدة لويس ويمكن ان يكون سالبا  إعطاء األلكترونات )غني باأللكترونات

 أومتعادال مثل

 

 -:Alkanesاأللكانات

( تحتوي على عنصري aneهيدروكاربونية مشبعة تنتهي بالمقطع )وهي مركبات 

   n  =1   ,2)= عدد صحيح  n( حيث (CnH2n+2الكاربون والهيدروجين ورمزها 

على عدد ذرات الكربون وتبين الصيغة الجزيئية ان هذه  n  .....الخ( ويدل 4,  3, 

المركبات مشبعة ترتبط كل ذرة فيها بأربع روابط فردية بعضها يكون مع ذرة 

وفيما يلي اسماءوصيغ هيدروجين أو أكثر أو وبعضها مع ذرة أو ذرات كاربون 

 ذرات كربون في سلسلة متصلة دون تفرع 1-10األلكانات التي تحتوي من 

 

األخرى لذلك يجب حفظها  األلكانات ةولهذه األسماء أهمية في أنها تستخدم في تسمي

فهي في الكيمياء بمثابة األرقام للمبتدئ بتعلم الحساب , وفي الواقع فأن األسماء الستة 

ويمكننا  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10األخيرة تبدأ بمقاطع التينية األصل تدل على األعداد 

ن األلف فيصبح المقطع األول من كل أسم )دو 1 . 2 , 3 , 4ان نوسع بنسبة لألرقام  

 ( .4وبيوتـ تعني  1)مثال ميثـ تعني        والنون  األخيرة( دليال على العدد 

 (Structureالصيغة  ) Name ماألس

 ميثان

 إيثان

 

 بانوبر

 بيوتان

 

 

 بنتان

 هكسان

 

 هبتان

 أوكتان

 

 

 نونان

 ديكان

 

 

 

Methane 

Ethane 

 

Propane 

Butane 

 

 

Pentane 

Hexane 

 

Heptane 

Octane 

 

 

Nonane 

Decane 

 

CH4 

CH3CH3 

 

CH3CH2CH3 

CH3CH2CH2CH3 

 

 

CH3CH2CH2CH2CH3 

CH3CH2CH2CH2CH2CH3 

 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 

 

 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 



    وكل من األيثان CH4يوجد نوع واحد من الميثان 

CH3CH3والبروبانCH3CH2CH3   فرغم مايبدو لك من أختالف الصيغ التالية

إذ المهم ان جميع ذرات الكربون متصلة مثل حبات  فإنها جميعا تمثل نفس الجزئ

 المسبحة واحدة تلي األخرى وهكذا اي اليوجد تفرع فيها

 

)سنضع ذرات الكربون   C4H10لكننا نستطيع ان نرسم صيغتين بنائيتين للصيغة 

 الهيكلية فقط( 

 

األخرى متفرعة , لذلك فإن ووهاتان الصيغتان مختلفتان ألن إحداهما سلسلة طويلة 

كل صيغة منهما تمثل مركبا مستقال وفي الواقع هناك نوعان من البيوتان يجب علينا 

 بأسم خاص  ان نميز كال منهما

 

اكثر يشتركان في صيغة واحدة  وليست هذه حالة فريدة , اذ ان وجود مركبين او

  Isomerismظاهرة منتشرة في الكيمياء العضوية ندعوها )ظاهرة التشكل (

. وإذا انتقلنا الى الهيدروكاربون   Isomerونسمي كال من نوعي البيوتان متشكال 

 التالي وفيه خمس ذرات كربون فإننا نجد الحاالت التالية :

 

وكما في الحالة السابقة لجأنا الى وضع بوادئ مختلفة لصياغة األسماء المميزة 

للمتشكالت بأستثناء األول ذي السلسلة غير المتفرعة مع انه كان في السابق يبدأ 

( والبد ان معاني هذه البوادئ قد normal( من كلمة عادي ) nبالحرف )ع , 

مجموعة مثيل واحدة على الكربون ( لتعني فرعا من isoوضحت لك , فهي )آيسو



 غير اننا النستطيع .( لتميز البناء ذا التماثل التام neoالثانية من الطرف , و)نيو 

األستمرار في إتباع هذه الطريقة ألن عدد المتشكالت يتزايد بسرعة تعجزنا عن 

إبتكار األسماء . فحتى في حالة وجود ست ذرات من الكربون نجد خمسة متشكالت 

 النستطيع تزويدها كلها باألسماء على النحو السابق .

 

 -: Cycloalkanesتسمية األلكانات الحلقية  

أو حلقي ألسم األلكان المقابل لذرات الكربون المكونة  cycloتسمى بإضافة المقطع 

 للحلقة

 

 

 

 

 

 -التسمية األشتقاقية :

لتفادي صعوبات التسمية التي سبق ذكرها نتبع الطريقة التي صدرت عن األتحاد 

والتي بموجبها تسمى جميع المركبات العضوية ولهذا امر   IUPACالدولي للكيمياء 

على أحد , فهو أساسي لتسهيل التفاهم بين الكيميائيين . وسنذكر  أهميته التي التخفى

لكانات  لكنها ستكون األساس الذي ساسية ونستخدمها لتسمية األبعض القواعد األ

 نستند اليه في تسمية المركبات األخرى 



لذرات الكربون مع التنبه الى أنها قدالتكون مكتوبة على  نختار أطول سلسلة – 1

ي المركب التالي مثال تكون السلسلة األطول من سبع ذرات و لكن في سطر افقي فف

 السلسلة األفقية ست ذرات فقط 

 

نعطي األسم المناسب لهذه السلسلة وهو اسم األلكان المتكون من سبع ذرات وهو  2-

 الهبتان وسيكون األساس لتسمية المركب 

نالحظ الفروع التي تتصل بالسلسلة األم ونعطي ذرات السلسلة ارقام بحيث تأخذ   3-

الفروع أدنى األرقام ففي المثال الذي لدينا يكون الترقيم كما يظهر الى اليمين ألنه 

 . 5اما الترقيم اآلخر الذي يظهر الى اليسار فيعطي الفرع رقم  3يظهر الفرع برقم 

 

ضع رقم كل فرع امامه وافصلهما بخط قصير , وضع الفروع بارقامها امام  -4 

مع ترتيب الفروع هجائيا )بحسب األسم األجنبي  2األسم الذي أختيرفي القاعدة رقم 

(. وهذا يتطلب معرفة اسماء الفروع . وسترى بعد قليل ان عدد هذه الفروع محدود 

ا تسمى باشتقاق من اسماء  واذا طبقنا القواعد على المتشكالت الخمسة التي وانه

 يحوي جزئ كل منها على ست ذرات من الكربون نصل الى األسماء التالية 

 

 



إذا تعدد وجود البدائل التي هي من نوع واحد مثل )المجاميع األلكيلية المتشابهة( 

 , penta , tetra , triم المقاطع )على طول السلسلة الكاربونية الرئيسية تستخد

di وهكذا تدل على التكرار  اي أثنين , ثالثة , أربعة , خمسة .......الخ وموضع  )

هذه البدائل يدل عليها بأرقام مناسبة تفصل بينها فاصلة وهكذا وإذا تكرر البديل 

 نفسه مرتين على ذرة كاربون واحدة فيتكرر الرقم مرتين كما يتضح في المثال 

 

 

 

   

إذا أتصلت عدة بدائل الكيلية مختلفة على السلسلة الرئيسية فتتم تسميتها وفقا لنظام 

 الترتيب األبجدي كما في المثال أعاله

 

تقع مجموعتان فرعيتان مختلفتان على بعد واحد من كال طرفي السلسلة  عندما

 الرئيسية من الطرف األقرب الى الفرع الذي يبدء أوال في الهجاء الالتيني  كما يلي

 

سلسلة ألكيلية ذات فروع أخرى متشعبة فإنه تتم تسميتها كما  إذا كان البديل اوالفرع

( كما أنه ane( بدل من المقطع )ylوكانت مركبا قائما بذاته إال أنه ينتهي بالمقطع )ل

يتم ترقيمه ابتاءا من ذرة الكربون المتصلة بالسلسلة األم مع مراعاة وضع األسم بين 

قوسين ويسبق هذين القوسين رقم ذرة الكربون التي يقع عليها الفرع المتشعب كما 

 يتضح في المثال



 

إذا وجدت بدائل أخرى على السلسة األم غير مجاميع األلكيل يتم ترتيبها حسب 

 الحروف األبجدية ومن هذه المجاميع

 

 

 األشتقاقيةارسم الصيغة الموسعة لكل ممايأتي وسمه حسب الطريقة  -مثال :

 

الحل  

  

 



 ومالعيب فيماهواألسم الصحيح للمركب  -مثال :

  اما: األسمين

3,5-dimethyl hexane 

 methyl-4-ethylpentane-2و ا

 / الصحيحالحل 

3,5-dimethyl hexane من هنا جرى الترقيم

 الجانب الخطأ

 2 , 4وهي أعلى من  3 , 5لذلك كانت األرقام 

 

 

 

 methyl – 4 – ethylpentane-2  وفي 

 لم يجر اختيار أطول سلسلة 

 

 

 

 -أصناف ذرات الكربون والهيدروجين :

تسمى ذرة الكربون المتصلة بذرة  كربون اخرى وثالثة ذرات هيدروجين بذرة 

 الكربون األولية وتسمى ذرات الهيدروجين الثالث بذرات الهيدروجين األولية 

 

وتسمى ذرة الكربون المتصلة بثالث ذرات كربون وذرة هيدروجين واحدة بذرة 

 ة وتسمى ذرة الهيدروجين بالثالثيةالكربون الثالثي



 

 الثانوية بذرةالكربون هيدروجين وذرتي كربون بذرتي المتصلة ذرةالكربون وتسمى

 بالثانوية الهيدروجين ذرة وتسمى

 

 -: Alkyl groupsمجموعات الكيل  

فهما  CH2األيثان وقارناها بصيغة الميثان وجدنا فرقا مقداره إذا رجعنا الى صيغة 

  CH3CH3العضوان األوالن في سلسلة تتابعية . لكننا يمكن ان ننظر الى الصيغة 

بذرة هيدروجين .  CH3بأستبدال المجموعة CH4 على انها مشتقة من صيغة ميثان 

من مركب آلخر ,  ويبدو لنا وكأن هذه المجموعة من الذرات تحافظ على كيانها

فيمكن ان نعتبرها وحدة واحدة , ولو لم يكن لها وجود مستقل . ونالحظ ان نفس 

هي ما تبقى من جزئ ميثان نزعت منه ذرة هيدروجين  CH3المجموعة من الذرات 

. لذلك ننسب هذه المجموعة للميثان ونسميها مثيل وباألسلوب نفسه نشتق من كل 

الكيل نعتبرها وحدة بنائية تساعدنا في تسمية الكان مجموعة نسميها مجموعة 

المركبات . لكن في حالة األلكانات التي التكون فيها كل ذرات الهيدروجين متماثلة 

بأمكاننا ان نشتق اكثر من مجموعة الكيل واحدة وفي ما يلي قائمة بأهم المجموعات 

 المشتقة من األلكانات األربعة األولى .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alkane 
 

Group Name 

Methane 
 

Ethane 
Propane 

 
 
 
 

Butane 
 
 
 
 
 

2-methylpropane 

CH3 - 
 

CH3CH2– 

 
CH3CH2CH2- 

 

 
 
 

Methyl 
 

Ethyl 

 
Propyl 

 
Iso-propyl 

 
 

Butyl 
 

s – Butyl 
 
 

iso – Butyl 
 
 
 
 

t - Butyl 

 

 -الخواص الفيزيائية لأللكانات :

غيرقطبية وقوى التجاذب بينها ضعيفة  تكون درجات  بما أن جزيئات األلكانات

غليانها هي األقل  إذا ما قورنت مع معظم أنواع المركبات العضوية لوزن جزيئي 

معين وفي الظروف المعتادة توجد األلكانات األربعة األولى في في الحالة الغازية . 

 كربون تكون بشكل سائل .ذرة  5-17اما األلكانات المحتوية على

ذرة كربون اواكثر تكون صلبة وهذا ينطبق على  18واأللكانات المحتوية على 

ت المتصلة او المتفرعة واأللكانات المتفرعة تكون درجة انصهارها اعلى من ااأللكان

األلكانات المتصلة وسبب ذلك هو الجزيئات ذات الشكل المنتظم تترتب في البلورة 

اربا وترابطا  فتكون قوى التجاذب بينها اقوى . ويمكن تقطير جميع بصورة اكثر تق



األلكانات في الماء  األلكانات حتى الصلبة منها في ظروف الضغط العادي . والتذوب

لكنها تذوب في هيدروكاربونات اخرى او مذيبات تحتوي جزيئاتها على قسم 

 هيدروكاربوني كبير 

 

 -الخواص الكيميائية لأللكانات :

هذه المركبات خاملة كيميائيا لذايطلق عليها احيانا لفظ البارافينات للداللة على  تعد

 -خمولها الكيميائي اماتفاعالتها الرئيسية فهي :

 -: Combustionاألحتراق1-

تتفاعل األلكانات شأنها في ذلك شأن معظم المركبات العضوية مع كمية كافية من 

 اربون مع بخار الماء وقليل من الطاقةاألوكسجين ألعطاء ثاني أوكسيد الك

 -: Halogenationالهلجنة2-

بوجود اشعة  Brوالبروم    Cl2تتفاعل األلكانات )واأللكانات الحلقية ( مع الكلور 

, إذ تستبدل واحدة أو أكثر من ذرات  الشمس أو بالتسخين ألعطاء هاليدات األلكيل

 الهيدروجين في األلكان بذرة بروم أو كلور كما في األمثلة

 



 

 

 

 

  -مصادر وطرق تحضير األلكانات :

والهيدروكاربونات بشكل عام  يعد البترول والغاز الطبيعي من أهم مصادر األلكانات

 % من الغازالطبيعي  اما المكونات األخرى فهي األيثان80إذ يشكل الميثان اكثر من 

والبروبان البيوتان اما البترول فهو مزيج معقد من مواد عضوية مختلفة ويتم فصل 

 (Refiningمكونات البترول عن بعضها بواسطة التكرير )

 أ( إختزال )هدرجة( األلكينات

 

 -رينارد:كب( تفاعل 

ثر الجاف ليعطي مركبات ييتفاعل معدن المغنيسيوم مع هاليدات األلكيل بوجود اال

تعتبر من أهم الكواشف المفيدة في  Grinard Reagentsريناردكتدعى كواشف 

 التفاعالت العضوية .

 



يتفاعل ذلك المركب القطبي مع الماء او  أي مركب يحمل ذرة هيدروجين حامضية 

 مثل الكحوالت ليعطي األلكان المقابل

 

 

هاليد األلكيل ليعطي الكانات متناظرة يتفاعل معدن الصوديوم مع -ورتز:ج( تفاعل ف

 

  -: Alkenes األلكينات

هي هيدروكاربونات غير مشبعة تحتوي على آصرة مزدوجة وتنتهي بالمقطع 

(ene ويرمز لها )CnH2n  حيثnتشبه الهيدروكاربونات غير ح = عدد صحي

المساوية لها في عدد ذرات الكربون تكون  المشبعة في صفاتها الفيزيائية األلكانات

كلها غازات  واأللكينات و األلكاينات األحادية )اي التي بها رابطة غير مشبعة واحدة 

ذرة كربون تكون سوائل ومازاد عن ذلك فهي صلبة  5-20( التي تحتوي على 

غليان  ويؤدي التفرع اوتعدد الروابط غير المشيعة عادة الى احداث تغير في درجات ال

واألنصهاروالهيدروكاربونات غير المشبعة قليلة الذوبان في الماء . وأهم 

مايميزاأللكينات عن األلكانات هو الهيئة الفراغية لها حيث يمكن لمركب األلكين ذات 

( و cisعدد ذرات كربون متساوية ان يتواجد على شكل هيئتين فراغية هي )

(trans( ولنأخذ المركب )2-Buteneنال )حظ ان له هيئتين فراعية وكما موضح: 

 

ان هذين المركبين غير متشابهين  بالرغم من وجود اربعة ذرات كربون وثمانية 

ذرات هيدروجين ولكن وجود اآلصرة المزدوجة التي تكون سبب في حرية الحركة 

 (.cis , transفي هذه اآلصرة يكون اجناس فراغية تدعى )

 



التوجدهذه الهيئات الفراغية في األثلين وال البروبلين لكنها توجد في األلكينات ذات 

( بسبب عدم امكانية الدوران Butene-2األربع ذرات كربون فما فوق , ان جزيئة )

حول اآلصرة المزدوجة يمكن ان تقترب ذراتها في الفراغ معطية هذه األيزومرات 

ين مختلفتين على كل ذرة من ذرتي اآلصرة المزدوجة . وكذلك يجب تواجد مجموعت

 ( trans , cisالحظ هذه المركبات التحتوي على اآليزومرية )

 

 

تحوير اسم األلكان الى الكين وذلك  وتعتمد تسمية األلكينات على على-التسمية :

ونرى  لتسمية أطول سلسلة تحتوي على الرابطة غير المشبعة والمجموعات البديلة

 فيما يلي بعض األمثلة

 

 

ظ في المثال االول ان الترقيم اعطى االولوية لآلصرة المزدوجة فأبتدأ من حال

الطرف األيمن وان رقم ذرة الكربون البادئة لهذه الرابطة فقط هو الذي ظهر في 

األسم . لذلك تكون التسمية حسب نظام األتحاد العالمي للكيمياء الصرفة والتطبيقية 

(IUPACلأللكينات كما يلي ):  

 ر السلسلة الطويلة الحاوية على اآلصرة المزدوجة أختيا -1

 اآلصرة المزدوجة أقل األرقام  خذالترقيم بحيث تأ -2

 تسمية التفرعات نسبة الى مواقعها  -3

 ؟سم المركبات التالية حسب الهيئة الفراغية  -مثال :



 

      ارسم التراكيب الكيميائية للمركبات التالية وهل يمكن ان تأخذ الهيئة الفراغية  -:مثال 

(trans , cis)؟ 

a)  3,6-dimethyl-1-octene 

b) 1,2-dibromoethene      

c)  1,1-dibromoethene    

 الحل / 

 

 

هذين  ان

المركبين 

غير 

متشابهين  

بالرغم من 

وجود 

اربعة ذرات كربون وثمانية ذرات هيدروجين ولكن وجود اآلصرة المزدوجة التي 

 , cisتكون سبب في حرية الحركة في هذه اآلصرة يكون اجناس فراغية تدعى )

trans.) 

الهيئات الفراغية في األثلين وال البروبلين لكنها توجد في األلكينات ذات  التوجدهذه

( بسبب عدم امكانية الدوران Butene-2األربع ذرات كربون فما فوق , ان جزيئة )

حول اآلصرة المزدوجة يمكن ان تقترب ذراتها في الفراغ معطية هذه األيزومرات 

ذرة من ذرتي اآلصرة المزدوجة .  وكذلك يجب تواجد مجموعتين مختلفتين على كل

 ( trans , cisالحظ هذه المركبات التحتوي على اآليزومرية )

 



بأسماء خاصة حيث  CH2=CH2 هذا ويمكن تسمية المركبات المشتق من أألثيلين

  :( كما يليVinyl  groupأسم مجموعة فاينيل )-CH2=CH2تعطى مجموع 

 Allyl( فتسمى مجموع األليل )CH3CH=CH2اما المجمع المشتق من البروبلين )

group : مثال )- 

 

( 1الحلقات األلكينية بحيث تقع الرابط المزدوجة بين ذرات الكربون رقم ) سميةتتم ت

دائمة فال داعي لوضع الرقم أمام أألسم وعند وجود  بصفة( 2وذرة الكربون رقم )

 فإن الترقيم يستمر بحيث يعطي المجموع البديلة أقل األرقام لقة بدائل على الح

 

على عدد الروابط المضاعفة وذلك قبل  لةللدال ( di , tri , tetra)تستخدم المقاطع 

بأقل عدد ممكن  سلةفي السل مع تحديد مكان الروابط الثنائية ة( مباشرeneالمقطع )

 0كما سبق ان أشرنا اليه في حال الرابط الواحدة

 

 

 

 



 -لأللكينات : الخواص الفيزياوية

المقاربة لها في  األلكينات في خواصها عن األلكانات فهي تشبه األلكانات التختلف

التذوب في الماء بل  الوزن الجزيئي في درجات غليانها وذائبيتها فهي كاأللكانات

تذوب في المركبات غير القطبية كالبنزين واأليثر ورابع كلوريد الكاربون وهي 

 تختلف عن األلكانات في انها تذوب في حامض الكبريتيك المركز بينما األلكانات

 0التذوب

 -األلكينات ) أألوليفينات ( :طرق تحضير 

كربون (  –)كربون  πتتفق الطرق التي سنصفها هنا في انها تؤدي الى نشوء رابطة 

 بحذف ذرتين اومجموعتين من ذرتي كربون متجاورتين 

 -:Dehydration of Alcoholsإزالة الماء من الكحول  -1

د مجموعة حيث يستخدم حامض الكبريتيك الساخن ان الكحوالت تمتاز بوجو

OHالهيدروكسيل )
-

( الفعالة وتكون الكحوالت على شكل أولية أو ثانوية أو ثالثية 

 وكما في المركبات التالية 

 

 

 المعادلة العامة للتفاعل   

 

 

 

ان الكحوالت تختلف عن بعضها في سهولة انتزاع جزيئة الماء منها على النحو 

ز يالتالي ومعتمدة على نوع الكحول وظروف التفاعل من حيث درجة الحرارة وترك

اسهل انتزاع من الثانوي ومن األولي  الحامض المستخدم حيث ان الكحول الثالثي

  :وكما مبين في ظروف التفاعالت التالية



 

 -العوامل التي تؤثر على هذا التفاعل :

 المستخدمة . ودرجات الحرارة مع الكحوالت اختالف تركيز الحامض -1

 .بعض التفاعالت تؤدي الى تكوين ناتجين  -2

( اذا كانت اولية او ثانوية او OHالكحول المستخدم اي موقع مجموعة )نوع  -3

 .ثالثية

 

 

  -ميكانيكية التفاعل :

 



الحظ الميكانيكية في الخطوة األولى تضمنت تفكك حامض الكبريتيك الى بروتون 

HSO4 وآيون
-
 الهيدروكسيل الى آيوناما الخطوة الثانية فهي برتنة الكحول وتحويل  

األوكسونيوم  األوكسونيوم بعدها في الخطوة الثالثة وبفعل التسخين يتم فقدان آيون

 الكاربونيوم .  وتكوين آيون

وفي الخطوة الرابعة سحب بروتون من المركب وتكوين األلكين المقابل ان حامض 

ير فقط يعمل الكبريتيك دوره كعامل مساعد ألنه يدخل ويخرج من التفاعل دون تغ

على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي . لقد تضمنت الميكانيكية برتنة الكحول وفقدان 

( من المركب OH( وذلك لعدم امكانية مغادرة الهيدروكسيل )H2Oمجموعة )

 ( مجموعة مغادرة جيدة .H2Oلكونها مجموعة مغادرة صعبة لذا تم تحويلها الى )

 

باألعتماد على عدد ذرات   ونيوم تصنف الى أولية وثانوية وثالثيةبالكار ان آيونات

 الكاربون المرتبطة بذرة الكاربون الحاملة للشحنة الموجبة ويكون إستقرارآيون

3     الكاربونيوم كالتالي
o
>  2

o
>  1

o
>  CH3  وكلما أزدادت سهولة تكوين آيون 

األلكين )األوليفين ( الناتج أكثر لذا توجد بعض وأستقراريته كان  الكاربونيوم

الكاربونيوم للوصول الى الحالة األكثر  التفاعالت يصاحبها إعادة ترتب آيون

  :إستقرار وكما موضح في المثال التالي



 

 س / إعط ميكانيكية التفاعالت التالية وأي النواتج أكثر أستقرار ؟ 

 

 

 

 

 

 

  -إنتزاع هاليد الهيدروجين من هاليد األلكيل: -2

عند تسخينه مع الكحول بوجود    HX ( I , Br , Cl , = X)يتم نزع هاليد األلكيل

KOH   

 

 الحظ األمثلة التالية

 



والهيدروجين يسحب من ذرة  ان الهاليد يسحب من ذرة -قاعدة ماركونيكوف :

كاربون تحمل أقل عدد من ذرات الهيدروجين وذلك بسبب األستقرارية اي كل 

 .مركب مستقر يحتاج لطاقة قليلة لكي يتكون اما الغير مستقر فيحتاج لطاقة أعلى 

 

س / إعط ناتج التفاعالت التالية عند معاملتها مع هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي 

 وأيهما أكثر أستقرار؟

1-    1-Chloroprpane 

2-    2-Chloropentane 

3-     n-propylchloride 

4-     3-Chloropentane 

5-      2-bromo-2,3-dimethylbutane 

6-      1-Chloro-2,2-diethylpropane 

 

 

 -:  Alkenes reactionتفاعالت األلكينات

التفاعل الرئيسي لأللكينات هو تفاعل إضافة ألنها مركبات غير مشبعة وتتم اإلضافة 

 -الى الرابطة  ومن أهم تلك التفاعالت مايلي :

 

بوجود  يضاف الهيدروجين الى األلكين  -:Hydrogenationالهدرجة  1-

 ( ألعطاء األلكانPd , Ni , Pt) catalystحفاز

 

وفي هذا التفاعل تضاف ذرة هيدروجين الى احدى ذرتي الرابطة المزدوجة وتضاف 

 األخرى الى الطرف اآلخر من اآلصرة المزدوجة 

الكلور أو البروم في مذيب خامل الى  يضاف -:  Halogenationالهلجنة2-

 األلكين ليعطي ثنائي كلوروا أو ثنائي بروموالكان



 

 

 -: Halohydrogenationإضافة هاليد الهيدروجين  -3

 

 

 س/ أكتب ميكانيكية التفاعالت التالية ؟

 

 

 

 

بروميد الهيدروجين تتم  ان إضافة -إضافة بروميد الهيدروجين بوجود البيروكسيد :

وفقا لقاعدة ماركونيكوف ولكن في حالة وجود بيروكسيد الهيدروجين فاإلضافة تتم 

 عكس قاعدة ماركونيكوف



 

 

 

 

 

 

 

   HBrمع    propeneكناتج اساسي من تفاعل   bromopropane-1لماذا يتكون 

والسؤال الذي يطرح نفسه  لماذا تحصل هذه اإلضافة عكس قاعدة   H2O2بوجود  

لإلجابة على هذا السؤال يجب معرفة الميكانيكية  ماركونيكوف بوجودالبيروكسيد

الكاربونيوم وإنما حسب  حيث أن هذه الميكانيكية التسير حسب تكون آيونات

 :ميكانيكية الجذور الحرة وكمايلي

 

 

 

الى  عملية إضافة الماء -: Hydrationاألوليفينات(إضافة الماء الى األلكينات )

األلكينات بوجود الحامض مكونة الكحوالت ان هذه اإلضافة تسير حسب قاعدة 

 .الكحوالت ماركونيكوف وان هذه الطريقة تعتبر من الطرق األساسية ألنتاج



 

 

 

 

بوجود محيط   methyl-2-hexene-3س / اكتب ميكانيكية تفاعل الماء مع 

 حامضي ؟

 

 اضافة البروم بوجود آيونات الكلور )ملح الطعام(-إضافة الهالوجين بوجود الملح :

 

 



 والنحصل على المركب 

 

 

 

 

 -إضافة الهالوجين بوجود الماء :

 

 



 -:هناك ثالث انواع من األكسدة لأللكينات وهي كما يلي  -أكسدة األلكينات :

 [O3]األوزون   أألكسدةبأستخدام -1

 

 برمنكنات البوتاسيوم المركزة الساخنة  -2

 

 برمنكنات البوتاسيوم المخففة الباردة )أرجواني اللون(  -3

 

  -: Dienesالدايينات

مزدوجتان . والداييينات  على هيدروكربون غير مشبع به آصرتان يطلق اسم دايين

 انواع تختلف في الموقعين النسبيين للرابطتين المزدوجتين . 

تكون فيها الرابطتان  وهي التي -: Separated  dienesالدايينات المنفصلة 1-

المزدوجتان مستقلتين تماما , اي تفصلهما ذرة كربون مشبعة على األقل ولهذه 

الدايينات صفات تشبه صفات األلكينات , لكن اي نفاعل يشمل كلتا الرابطتين يستهلك 

 .0كمية مضاعفة من المتفاعل 

 

وهي التي اليفصل بين الرابطتين  -: Cumulateddienesالمتراكمة   الدايينات2-

المزدوجتين فيها شئ , بل انهما تشتركان في ذرة كربون ولهذه الدايينات خواص 

مميزة ناشئ من وجود الرابطتين المزدوجتين في مستويين متعامدين مما يؤدي في 

  حاالت خاصة الى وجود متشكالت غير متطابقة تدعى األنداد

 

 صورتا مرآة غير متطابقتين فهما ندان                      



وهي التي تكون -:Conjugated  dienes)المتبادلة( الدايينات غير المقترنة3-

 فيها اآلصرة المزدوجة متبادلة مع المفردة  مثل 

 

ويمكن ان نركز على بعض المالحظات في الدايينات وهي ان الخواص الكيميائية 

للدايينات المتبادلة تكون اكثر ثباتا من األلكينات البسيطة كونها متبادلة  اما الدايينات 

 المنفصلة )المنعزلة( فهي نشبه في خواصها األلكينات البسيطة 

لطرق تحضير  تتم طرق التحضير بصورة مشابهة تقريبا-طرق تحضير الدايينات :

والمستخدم كثيرا في  Butadiene-1,3األلكينات حيث يمكن ان نحضر المركب 

 -:الصناعات المطاطية بالطرق التالية 

 -للهيدروكاربونات: يرالتكسر الحرا -1

 

 -سحب الماء من الكحول الثنائي الهيدروكسيل : -2

 

 -هو أحتواء الجزيئة على أواصر مزدوجة تعقبها أواصر منفردة  مثل :  -التعاقب :

 

ان الجزيئة التي تحتوي على التعاقب تكون اكثر استقرار من الجزيئة المناظرة لها 

(وأنتشارها  π) أللكترونات التي التحتوي على التعاقب والسبب هو حدوث الموقعية

  .على طول الجزيئة مما يعطي الجزيئة ثبات اكثر

 -الدايينات : استقرارية

أكثر من نظيراتها يمكن األستدالل على ذلك من  الدايينات المتبادلة ذات أستقرارية

  pentadiene-1,3عند اختزال )هدرجة(  kcl/mol 54تحرر طاقة مقدارها   

لنفس   pentadiene-1,4( من  ( kcl/mol 6متبادل بينما تتحرر طاقة مقارها 



المركب على الرغم من ان المركبين يستهلكان نفس الكمية من الهيدروجين المستخدم 

 .نتجان نفس المركب وي

 

يحتوي طاقة اقل من  pentadiene-1,3ان أختالف الطاقة المتحررة يدل على ان 

 اي انه اكثر استقرار وهذا برجع الى حدوث الموقعية pentadiene-1,4نظيره 

على طول الجزيئة  بسبب وجود التعاقب مما يسمح بأنتشاراأللكترونات πأللكترونات

الذي اليحتوي على   -1,4وبالتالي تصبح أكثر ثبات اي أكثر اٍستقرار مقارنة بنظيره 

 .التعاقب واليحدث فيه األنتشار

 -تفاعالت الدايينات :

فعند اضافة   -1,4األضافة اضافة الكواشف الباحثة عن األلكترونات الى الدايينات

-4,5يعطي المركب   pentadiene-1,4مول واحد من البروم الى المركب 

dibromopentene  1,2,4,5مول آخر يعطي المركب  وعند اضافة-

tetrabromopentadiene  

 

للدايينات المنعزلة حيث ان األصرة المزدوجة  ان هذا التفاعل هو السلوك األعتيادي

 لوكانت موجودة في جزيئتين منفصلة .تتفاعل بشكل مستقل عن األخرى كما 

-dibromo-3.4اما عند إضافة البروم الى الدايينات المتبادلة فنحصل على المركب 

1- butene1,4( مع ناتج آخر هو ( 1,2 األضافة-dibromo-2-butene األضافة 

 .( وغالبا مايكون الناتج األخير هو السائد (1,4

 



 HClكما نحصل على نتائج متشابهة في حالة إضافة الكاشف 

 

 ك في حالة إضافة الهيروجين )الهدرجة( نحصل علىلوكذ

 

الرجوع  ( في الدايينات المتبادلة يمككنا(1,4 ولمعرفة كيفية حدوث األضافة

 لميكانيكية اضافة الكواشف الباحثة عن األلكترونات الى األلكينات

إضافة الكواشف الباحثة عن األلكترونات الى الدايينات المتبادلة حيث نأخذ المركب 

1,3-Butadiene   ويضاف اليهHCl 

 

  -مثال آخر:

 



كاربونيوم ثانوي في األضافتين المحتملة لكن األفضل هو المركب  الحظ تكون آيون

 (  حيث يمكن حدوث الموقعية وكتابته بشكل آخر (1رقم 

 

بين اآلصرة المزدوجة مع الشحنة  ليلي حيث يحدث روزونانسالكاربونيوم اال آيون

الموجبة )الحظ الشحنة الموجبة تكون بتبادل مع اآلصرة المزدوجة اي آصرة 

 ( (2كاربونيوم وهذه الحالة التوجد مع المركب رقم  مزدوجة ثم مفردة ثم آيون

يمكن الكشف عن الدايينات بنفس طريقة الكشف عن األلكينات اي  -تحلل الدايينات :

لبروم المخفف برابع كلوريد الكاربون حيث يسبب زوال اللون األحمر مع محلول ا

 .  HBrوبدون انبعاث 

تتفاعل الدايينات مع محلول البرمنكنات البارد المخفف ويزول لون البرمنكنات 

( وهو كشف باير ويمكن تمييز الدايينات (MnO2البنفسجي ويتكون راسب بني هو 

لهيدروجين او البروم حيث ان الدايين يحتاج الى عن األلكينات من خالل األستهالك ل

2 moles 1 بينما األلكين يحتاج الى  mol  وتتفاعل الدايينات مع األوزون مكونة

 :وكيتونات مثل  الديهايدات

 

 

 


