ً
ً
 تَمهِيدٌ  :هناك بعض التفاعالت الكيميائية تنتج تيارا كهربائيا
كما أن التيار الكهربائي يستطيع أن ينتج تفاعالت كيميائية لوجود عالقة بينهما
 أثبت العالم أليساندرو فولتا أن التيار الكهربائي ينتج من ربط جسمين معدنيين مختلفين بجسم موصل

الكِيمياءِِالكهربِائِيةِِِ:

 تُقسمُ التفاعُالتُ الكيميائيةُ الى نوعين :
تِفِاعِالتِِاألكسدةِِوِاالختزالِِ
التِعريفِِ
أِمثِلةِِ

تِفِاعِالتِِاإلحاللِِاملزدوجِِ

هيِتفاعالتِِِيِحدِثِِفِيهاِانِتِقِالِِ

هِيِتِفِاعِالتِِالِيِحدِثِِفِيهاِاِنتِقالِِاِلكرتوناتِ

الِكرتونِاتِمِنِأحدِِاملِتِفِاعِالتِِاِيلِاالِخِرِِ

ً
 تفاعالت الاحالل الفرد  تفاعالت التحلل
 تفاعالت الاحتراق

 تفاعالت الترسيب
 تعادل الاحماض و القواعد

 طــَـــبــــيـــــعــــــــةُ الـــــــــخَاليـــــــــــا اإللـــــــكترُوكِـــــــــيمــــــِـــيائيةِ 
 أهميةُ العملياتِ اإللكتروكيميائيةِ :


تدخل في عملية اِستخالصِ الفلزاتِ من خَاماتها

 الِطالءُ بالكهرباءِ  مثل طالء ألادوات النزلية و قطع السيارات لحمايتها من التآكل و الصدأ
 تُمدُنا بالطاقةِ الالزمة للكثير من تفاعالت ألاكسدة و الاختزال
 صِناعةُ أجهزةِ حديثةٍ لعمل ألابحاث الطبية الحيوية و تحليل التلوث .
1

ِ من أمثلةِ تَفاعالتِ األكسد ِة و االختزالِ :
 تفِاعِلِِاألكسدةِِوِاالختزالِِبيِنِذراتِِاخلارصيِِِZnوِكاتيوناتِِالنِحاسِ Cu2+
 ماذا يحدُثُ عند غمر صفيحة من الخارصين  Znفي محلول مائي من كبريتات النحاس  ( IIأزرق اللون ) :
 تَتَكونُ طَبقةٌ بُنيةُ اللونِ على سَطحِ شَريحَ ِة الخارصين
 يَبهتُ ِلونُ المَحلولِ االزرقِ تَدريجيًا الى أنَ يَختفي كُلياً بعدَ ِبضعِ سَاعَات
ن
 يَتآكلُ سَطحُ شَريحةِ الَخارصَي ِ
 تحدث التفاعالت التالية :
 تفاعل األكسدة :
 تفاعل االختزال :

-

Zn(s)  Zn+2(aq) + 2e
-

) Cu(s

Cu+2(aq) + 2e

 عند جمع العادلتين نحذف الالكترونات و نحصل على معادلة التفاعل الكلي :
)Zn+2(aq) + Cu(s



)Zn(s

Cu+2(aq) +

 مما سبق نستنتج أن :
تِفاعِلِِاألكِسدِةِِِ:
1+
-

+ 1e

1e

Na+

Fe+3 +

0


Na



Fe+2

 و تسمى الادة التي حدث لها عمليةُ أَكسدةٍ ب ـ ـ ـ ـ
الِعاملِِاملِختِزل :
2

أما

عِمليةِِاالِختِزالِِِ:
1-

0

2Cl



Fe2+



-

2e

+

Cl2

1e

+

Fe3+

 و تسمى الادة التي حدث لها عَمليةُ ِاختِزال ب ـ ـ
 الِعامِلِِاملِؤكسدِِِ:
 مِالحِظِة  " :عمليتا ألاكسدة و الاختزال عمليتان مُتالزمِتَانِ تحدثان في وقت واحد و في تفاعل واح ًد "

۞ يمكن التعرف على تفاعالت ألاكسدة و الاختزال من خالل تغير أعداد التأكسد للمواد في العادلة الكيميائية :
عِدِدِِالتِأكِسِدِِِ:

 لدينا مجموعة من القواعد التي تساعدنا في حساب أعداد التأكسد :
 عدد تأكسد الذرة في الحالة العنصرية يساوي صفر .
عدد التأكسد لأليون البسيط (الكون من ذرة واحدة ) يساوي عدد الشحنات الوجودة عليه بإشارته Na+ , K+
1-

 مجموع الشحنات الكهربائية في الركب التعادل يساوي الصفر (

1+

Na Cl

)

 مجموع الشحنات الكهربائية في ألايون التعدد الذرات يساوي الشحنة الظاهرة SO42-
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 جَدولٌ يُوضِحُ أَعَدادَ التَأكسُدِ لعدد ِمِن العنَاصِرِ و اجملمُوعَاتِ الَذرية

:

قـــِواعـــدِِحِســــابِِعــــدِدِِالتِــــأكســـــدِ

قِيمِةِعِددِالِتأكِسِدِ

عدد تأكسد أي مادة في الحالة العنصرية كما في  Na ,Ca ,Kأو الجزيئات كما في O2 , H2 , N2 , Cl2

O

عدد تأكسد أيونات العناصر القلوية في مركباتها K+ ، Li+ ، Na+

+1

عدد تأكسد أيونات العناصر القلوية ألارضية في مركباتها Mg2+ ، Ca2+
عدد تأكسد أيون  Al3+في مركباته

+2
+3

عدد تأكسد أيون  S2-مع الفلزات أو الهيدروجين

-2

عدد تأكسد Cl- ، Br-، I -في الركبات ( ما عدا مع ألاكُجين أو الفلور )

-1

عدد تأكسد F -في جميع الركبات  1-لنه أعلى العناصر في السالبية الكهربائية

-1

عدد تأكسد  O-2في ُمعظَم الركبات ( ) K2O , Na2O , H2O

-2

عدد تأكسد  Oفي فوق ألاكاسيد ( ) K2O2 , Na2O2 , H2O2

-1

عند ارتباط ألاكسيجين بالفلور كما في مركب  OF2فيكون عدد تأكسد ألاكسيجين

H

صفر

+2

عدد تأكسد  H+مع الالفلزات ( مثل ) HNO3 ، HCl , H2O

+1

عدد تأكسد  Hمع الفلزات ( مثل هيدريدات الفلزات ) NaH , CaH2

-1

عدد تأكسد كل من أيون الهيدروكسيد  OH-و أيون النيترات NO3-
عدد تأكسد كاتيون ألامونيوم NH4+

+1

عدد تأكسد كل من أيون الكبريتات  SO42-و أيون الكربونات CO32-

-2

-1

صفر

مجموع الشحنات الكهربائية في الركبات التعادلة =  ( 0مثل ) H2O ، NH3

ً
أكمل الفراغات في العبارات التالية بما يناسبها علميا :


عدد تأكسد الفلور في جميع مركباته يساوي ........

 عدد تأكسد الاكُجين  Oفي معظم مركباته يساوي  ........و في فوق ألاكاسيد ( مثل  ) H2O2يساوي
ً
 عدد تأكسد  Hمع الفلزات يساوي  .............و مع الالفلزات يساوي ..................
 عدد تأكسد  OH-أو  NO3-يساوي  ........وعدد تأكسد  SO42-أو  CO32-يساوي

.........

.............
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 كيف نميز بين تفاعالت ألاكسدة والاختزال و غيرها من التفاعالت من خالل أعداد التأكسد :
 أوالً  :نحدد عدد التأكسد لكل عنصر في العادلة .
 ثانياً  :نحدد العناصر التي حدث لها تغير في عدد التأكسد .
 عَامِالً مُختَ ِزالَ .

 إذا زَادَ عَدَدُ الَتَأكسُ ِد يَحَدُثُ للعُنصُ ِر عَمَِليةُ أَكسَدةٍ و يسمى
ً
 إذا نَقَصَ عَدَدُ التَأَكسُ ِد يَحَدُثُ للعُنصُ ِر عَمَليَ ُة ِا ِخ ِتزالً و يسمى  عَامِالً مُؤكسِداً .
ً
ً
ً
ً
هناك بعض الواد يمكن أن تكون عامال مؤكسدا وعامال مختزل في وقت واحد مثل فوق أكسيد الهيدروجين
2-

0

)O2(g

)2H2O(l

+

اخ ـتزال

1-



)2H2O2(aq

اكسدة

 وضح ما إذا كان التفاعالن التاليان تفاعلي أكسدة واختزال أم ل ؟
)NaCl(aq) + H2O(l

)HCl(aq) + NaOH(aq



.............................................................................................. ...................................................... ...........................................................

)FeCl2(aq) + H2(g

)2HCl(aq



+

)Fe(s

.............................................................................................. ...................................................... ...........................................................

 حدد نوع العمليات التي تمثلها كل من أنصاف التفاعالت التالية :



) Cl2(g) + 2e-  2Cl-(aqيمثل عملية



)Fe3+(aq) + 1e-  Fe2+(aq

 في التفاعل التالي :

يكون العامل الؤكسد هو

...........................................................

يمثل عملية
 2NaCl

..........................

...........................................................

Cl2

العامل الختزل هو

+

2Na
...............................
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أول ا :
خطوات عملية الوزن:
 وزن ذرات العنصر الذي تغير عدد تأكسده
 وزن ذرات ألاكُجين :بإضافة H2O
 وزن ذرات الهيدروجين :بإضافة H+
 وزن الشحنة :بإضافة e-

ثم اجمع نصفي التفاعل  ،مع مُالحَظَ ِة أن العادلة الوزونة النهائية ل تحتوي على أي الكترونات
زن نِصفَ الَتفاعُل التَالي ِبطريقَ ِة ( األيون – إلكترون ) في الوسطِ الحِمضي :



H3AsO4
H3AsO4
H3AsO4 + 2H+
H3AsO4 + 2H+ + 2e-



H3AsO3
H3AsO3 + H2O



H3AsO3 + H2O


H3AsO3 + H2O
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 تَمرِين  :استخدم طريقة أنصاف التفاعالت لوزن معادلة ألاكسدة و الاختزال التالية :
ً
علما أن التفاعل يحدث في ( وســِــــــــــطِِحـِــــــــــمـــــــــضــــــــيِِ)
Cl-(aq) 

)Mn2+ (aq) + Cl2(g

MnO4-(aq) +
عملية اختزال

عملية أكسدة

Cl2

Cl-



Mn2+



MnO4-



نزن ألاكُجين بإضافة جزئ ماء عن كل ذرة أكُجين ناقصة

2Cl- 

Cl2

Mn2+

طرف
+ 4H2O



MnO4-



نزن الهيدروجين بإضافة أيون (  ) H+عن كل ذرة هيدروجين ناقصة

Mn2+

4H2Oطرف+



MnO4- + 8H+



نزن الشحنات بإضافة الالكترونات الى كل نصف تفاعل على حده

Cl2 + 2e-



2Cl-

4H2Oطرف+

Mn2+

 MnO4- + 8H+ + 5e- 

نساوي عدد الالكترونات الفقودة و الكتسبة في نصفي التفاعل

 Cl2 + 2e5Cl2 + 10e-

5 x 2Cl-



+ 4H2O

10Cl-

طرف

+ 8H2O

Mn2+
2Mn2+

 2 x MnO4- + 8H+ + 5e- 
2MnO4- + 16H+ + 10e- 

َ نقُومُ بِجمعِ ُمعادلتي االَكسدةِ و االختزالِ للحُصولِ على المُعادلةِ النِهائِيِةِ :
+ 8H2O

2Mn2+

5Cl2 + 10e-

5Cl2

+

+ 8H2O

2MnO4- + 16H+ + 10e- 


 2Mn2+

10Cl-

2MnO4- + 16H+ + 10Cl-
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 تمرين  :معـ ـ ـادلة الاك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـدة و الاخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـزال ال ـ ـ ـ ـ ـتال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـة غ ـ ـ ـ ـ ـ ـير م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
CO2

+

Mn2+



MnO4-

+

C2O42-

و الطلوب  - 1 :تحديد كل من العامل الؤكسد و العامل الختزل .
 – 2وزن العادلة السابقة بطريقة أنصاف التفاعالت في الـــوســـط الــحــمــضـــي
 العامل الؤكسد هو :

...........................

 العامل الختزل هو :

...........................

 نزن الهيدروجين بإضافة جزيء ماء  ،عن كل ذرة هيدروجين ناقصة  ،إلى طرف العادلة حيث ينقص
الهيدروجين وإضافة أنيون (  ) OH-إلى الطرف آلاخر .
 مالحظة  :لوزن العادلة في الوسط القلوي  نزن الهيدروجين على خطوتين حيث نضيف جزيئات الاء الي
الطرف الذي ل يوجد فيه الهيدروجين و نعود وز نضيف نفس العدد من أيونات الهيدروكسيد  OH-الى الطرف الاخر
8

:  استخدم طريقة أنصاف التفاعالت لوزن معادلة ألاكسدة و الاختزال التالية
ً
) ِعلما بأن التفاعل ( يِحدِثِِيفِوِسطِِقِلوي
Cr3+(aq) +

عملية اختزال

ClOClO-



2H2O + ClO-


Cl-

ClO-(aq)



Cl+

 Cl- +

CrO42- (aq) + Cl-(aq )
Cr3+



4H2O + Cr3+

H2O

عملية أكسدة

CrO42

CrO42-

4H2O + Cr3+  CrO42- + 8H2O

H2O

2H2O + ClO-  Cl- + H2O + 2OH-

8OH- + 4H2O + Cr3+  CrO42- + 8H2O

 عند وزن ألاكُجين في الوسط القلوي نضيف الاء الى الجانب الذي فيه نقص و
بنفس الوقت نضيف للجانب الاخر نفس العدد من أيون الهيدروكسيد

2H2O + ClO-  Cl- + H2O + 2OH-

8OH- + 4H2O + Cr3+  CrO42- + 8H2O

2H2O + ClO- +2e-  Cl- + H2O + 2OH-

8OH- +4H2O + Cr3+  CrO42- +8H2O + 3e-

3 x [ 2H2O + ClO- + 2e-  Cl- + H2O + 2OH- ]

2 x [ 8OH- +4H2O+ Cr3+  CrO42-+ 8H2O + 3e- ]

6H2O+ 3ClO-+6e-  3Cl- + 3H2O + 6OH-

16OH-+8H2O+ 2Cr3+  2CrO42-+16H2O+6e-

6H2O + 3ClO- + 6e-  3Cl- + 3H2O + 6OH-

16OH- + 8H2O + 2Cr3+  2CrO42- + 16H2O + 6e-

3ClO- +
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10OH-

+ 2Cr3+



3Cl- + 2CrO42-

+ 5H2O

اكتب االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :
ً
ً
 فرع الكيمياء الفيزيائية الذي يهتم بدراسة التحولت الكيميائية التي تنتج أو تمتص تيارا كهربائيا
 عملية اكتساب الادة إلكترونات ونقص عدد تأكسدها
 الادة التي يحدث لها عملية اختزال وينقص عدد تأكسدها
 عملية فقد الادة إلكترونات وزيادة عدد تأكسدها
 الادة التي يحدث لها عملية أكسدة ويزداد عدد تأكسدها
 تفاعالت يحدث فيها انتقال إلكترونات من أحد التفاعالت إلى آلاخر
 تفاعالت ل يحدث فيها انتقال إلكترونات
 العدد الذي يمثل الشحنة الكهربائية الوجبة أو السالبة التي تحملها ذرة العنصر في الركب أو ألايون

أكمل الفراغات في العبارات التالية بما يناسبها علميا :
 عند غمر شريحة خارصين في محلول مائي من كبريتات النحاس  IIتتكون طبقة بنية من  ............................على شريحة الخارصين
 يمكن التمييز بين تفاعالت ألاكسدة والاختزال وغيرها من التفاعالت الكيميائية من خالل التغير في  .......................................لحد العناصر

 إذا زاد عدد التأكسد يكون العنصر عامال

 ....................وحدث له عملية ................................

 إذا نقص عدد التأكسد يكون العنصر عامال  .......................................وحدث له عملية
 عدد تأكسد الفلزات القلوية في الركبات  Na , Li , Kيساوي

.......................................

 عدد تأكسد العناصر القلوية ألارضية في الركبات (  ) Mg , Caيساوي
 عدد تأكسد الفلور في جميع مركباته يساوي

.......................................

......................................

......................................

 عدد تأكسد ذرة الاكُجين  Oفي معظم مركباتها يساوي  ........................و في فوق ألاكاسيد (مثل  ) H2O2يساوي
⑨ عدد تأكسد ذرة الهيدروجين  Hعند ارتباطها مع الفلزات يساوي  ........................و مع الالفلزات يساوي
⑩ عدد تأكسد  NO3- ، OH-يساوي

........................

وعدد تأكسد  CO32- ، SO42-يساوي

⑪ عدد تأكسد النيتروجين في كاتيون الامونيوم NH4+

........................

........................

........................

يساوي .......................
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⑫ عدد تأكسد الفوسفور في الركب  K4P2O7يساوي

.......................

ً
⑬ التغير التالي  BF3  BF5-يعتبر مثال على عملية
⑭ التغير التالي  NH4+  NO3-يمثل عملية

.......................

.......................

⑮ التغير التالي SO42-  SO32-يلزم إلتمامه وجود عامل

.......................

⑮ التغير التالي  MnO4-  MnO2يصاحبه  .......................الكترونات
⑯ نصف التفاعل التالي  Zn  ZnO22-يمثل عملية
⑰

.......................

يلزم إلتمام التغير التالي  2NH3  N2وجود عامل

.......................

 اختر أنسب إجابة لكل من العبارات التالية وضع أمامها عالمة ( √ ) :
 - 1جميع التفاعالت التالية تعتبر من تفاعالت األكسدة و ا اختزال ما عدا واحد هو :
 إلاحالل الفرد

 تفاعالت ألاحماض و القواعد

 – 2يُمث ُل التفاعل التالي H2(g) :
 إلاحالل الفرد

+

)FeCl2(aq

 تحلل

 تفاعالت التحلل


 تفاعالت الاحتراق

) 2HCl(aq) + Fe(sتفاعل :
 احالل مزدوج

 احتراق

 – 3عدد تأكسد الهيدروجين يساوي (  ) - 1في أحد المركبات التالية :
HCl 
 - 4في التفاعل التالي
1

MgH2 
)Fe3+(aq

H2SO4 


H2O 

) Fe2+(aqيكونُ عدد اإللكترونات المفقودة هو :

2

5

3

 – 5جميع ما يلي يحد ُُث عند غمر قطعة من الخارصين في محلول كبريتات النحاس  llما عدا واحدة هي :
 يتآكل سطح شريحة الخارصين

 تتكون طبقة بنية اللون على سطح شريحة الخارصين

ً
ً
 يبهت لون الحلول الازرق تدريجيا الى أن يختفي كليا

 تزداد شدة اللون الازرق للمحلول
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 – 6يُمث ُل التفاعل التالي + H2O(l) :

)NaCl(aq



 إلاحالل الفرد

 تحلل

 احالل مزدوج

 احتراق

)NaOH(aq

+

) HCl(aqتفاعل :

بر عن عملية أكسدة و اختزال و هو :
 - 7أحد التفاعالت التالية يُع ُ
2HCl + CuO  CuCl2 + H2O 

Cl- + KOH  KCl + H2O 

2HCl + Na2CO3  2NaCl + H2O + CO2 

4HCl + MnO2  MnCl2 + 2H2O + Cl2 

 - 8عدد تأكسد األكسجين يساوي  + 1في أحد المركبات التالية :
O2F2 

MnO2 

BaO2 

OF2 

 زن المعادالت التالية :بطريقة ( األيون – إلكترون ) في الوسط الحمضي
2-

+ SO4

3+

Cr



+ SO2

2-

Cr2O7
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I2 + NO3-



IO3- + NO2-

 زن المعادالت التالية :بطريقة ( األيون – إلكترون ) في الوسط القاعدي ( القلوي ) :

+ I2

MnO-



+ I-

MnO2
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 و تنقسم هذه الخاليا الالكتروكيميائية إلى قسمين :
اخلـــالياِااللكتــرولــيتيـــةِ

الخالياِاجللفانيةِأوِ(الفولتِية)
هيِخالياِحيدثِفيهاِتفاعلِ

كيميائيِوِينتجِعنهاِطاقةِ
كهربائية

ً
حيدثِتلقائياِ
البطاريةِاجلافةِِ-املركمِالرصاصيِ
ِ-خالياِالوقود

التعريف
حدوثِتفاعلِ
األكسدةِوِ
االختزال

أمثلة

هيِخالياِحتتاجِطاقةِكهربائيةِ
وِينتجِعنهاِتفاعلِكيميائي

ً
ِ
ثِتلقائيا
الِحيد
خالياِالتحليلِالكهربائيِ
(ِخليةِداونِ)ِ

 كيف يُمكن أن تًنتُج طاقة كهربائية من تفاعل أكسدة واختزال يحدث بشكل تلقائي و مستمر ؟
 سنراجع تجربة وضع شريحة خارصين في محلول يحتوي أيونات النحاس : Cu2+ II
 ماذا يحدث عند وضع شريحة من الخارصين  Znفي محلول مائي من كبريتات النحاس : CuSO4 II
 يتآكل سطح شريحة الخارصين
 تتكون طبقة لونها بني غامق من النحاس على سطح الخارصين
 يبهت اللون ألازرق لحلول كبريتات النحاس


يزدادِ تركيزُ كاتيونات الخارصين في المحلول و يقل تركيز كاتيونات النحاس
ً

يعتبر هذا التفاعل طارداِللحرارة حيث نالحظ حرارة على وعاء التفاعل عند لسه باليد من الخارجH = -217.6 kj/mol
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 علل  :ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد ت ـ ـ ـ ــركيــز كاتي ـ ـ ـ ـ ــونات الخ ـ ـ ـ ـ ــارص ـ ـ ــين في الحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
عمَليةِ أَكَسدة لِذراتِ الخَارصِين  Znو َت َحوُلُها إلى كَاتَيونَات خَارصين Zn2+تذوب في المحلول
 لحُدوُثِ َ

 نصف تفاعل ألاكسدة :

-

Zn+2(aq) + 2e

Zn(s) 

 علل  :يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركيز كاتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونات النح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس في الحلول
 الِختِزِالُ كَاتِيونَاتُ الُنحَاسِ  Cu2+و َتحَولُها إَلى
ذَراتِ ُنحَاس  Cuتَتَرسَبُ عَلى شَريحة الخَارصِيِن

 نصف تفاعل الاختزال :

-

) Cu(s

2e

Cu+2(aq) +

ث :
 تَـــــــفـــــــســـــــــِـيرُ مَـــــــــــا حـَــــــــــــدَ َ
ّ
مستمر ويصحبه انطالق
 يحدث تفاعل بين الخارصين و محلول كبريتات النحاس  IIبشكل تلقائي و
طاقة حرارية حسب العادلة التالية :
)Zn2+(aq) + Cu(s



)Zn(s) + Cu2+(aq

ً
 يكون تبادل إلالكترونات مباشرة بين سطح فلز الخارصين ) Zn(sو بين كاتيونات النحاس التالمسين في الحلول
 ل يمكن الحصول على طاقة كهربائية ِعلل
 و يرجع ذلك إلى عدم وجود موصل فلزي لحركة اإللكترونات ( أي أن الدائرة مفتوحة )

 سؤال  :يمكن الحصول من هذا التفاعل على طاقة  ...........................و لكن ل يمكن الحصول منه على طاقة
 ...........................لعدم وجود موصل  ...........................الالزم لحركة إلالكترونات (دائرة مفتوحة)
 مما سبق يمكن التوصل إلى أنه ( لعمل خلية جلفانية ) يجب أن يحدث نصفي تفاعل ألاكسدة والاختزال
التلقائي في مكانيِمنفصلي فيزيائيا كجزء من دائرة كهربائية مغلقة  ،و يسمى كل نصف منهما نصف خلية
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سؤالِِِ:ماِهيِِشروطِتوليدِالتيارِالكهربائيِ؟ِ

① وجود فرق جهد ناتج من الاختالف في النشاط الكيميائي ومن تفاعالت ألاكسدة و الاختزالِ

② وجود حامالت للشحنات ( موصالت )
ً

ً ً
سؤالِِِ:ماِهيِأنــــــواعِحـــــــامـــالتِالشـــــــحـــــنــــــةِِ
ِ

موصالتِفلزيةِ(ِالكرتونيةِ)

موصالتِايونيةِ(ِِالكرتوليتيةِِ)

 ما القصود بكل من ( ألانود )  ( ،الكاثود )  ،جهد الاختزال  ،جهد الاختزال القياس ي

؟

األنودِِ:
الكاثودِِ :
جهدِاالختزال
جهدِاالختزالِالقياسي

سؤالِ  :ما هي الظروف القياسية

؟

ف القِياسيِة عِندَ ( درجة الحرارة
أي جُهدُ الِاختِزالِ في الظُرُو ِ

وضغط الغاز إن وجد )(1atm

وتركيز المحلول ( ) 1M
 مالحظةِ:
 جهد الاختزال يساوي جهد ألاكسدة مع اختالف اإلشارة
ّ

 تم اعتماد أن جهد الاختزال القياس ي للهيدروجين يساوي صفرًا بحسب نظام الاتحاد الدولي للكيمياء IUPAC
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ِِ
يتكون نصف الخلية  :من وعاء يحتوي على شريحة ( موصل فلزي ) مغمورة
ُجزئياً في محلول الكتروليتي لحد مركبات مادة القطب ( الشريحة )
 ما القصود ب ـ:ـ
م يَحَتوي عَلى شَريحةٍ مِن فِلزٍ مَوضُوعَةٍ في مَحلولٍ أليوناتِ
نصفِاخلليةِالقياسيِ  :هُو نِظا ٌ

ل ((1atm
ط يُعادِ ُ
مادةِ الشرِيحةِ تَركِي ُزهُ ( (1Mعِندَ  250Cو تحت ضَغ ٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِنصفِخليةِاخلارصيِالقياسيةِ:
 تتكون نصف خ ّلية الخارصين من وعاء يحتوي على شريحة
خارصين مغمورة ج ًّ
زئيا في محلول مائي تركيزه  1Mمن كاتيونات
الخارصين ) (Zn2+عند درجة حرارة
و تحدث حالة اتزان بين ذرات شريحة الخارصين وأيوناته .
ً
 و نتيجة لحدوث حالةِاالتزانِ :

)Zn(s

 يبقى تركِيزُ الكَاتِيُونَاتِ يف الَمَحُلولِ ثابتًا

 تبَقَى كُتلة الشرحية ثابتة



Zn2+(aq) + 2e-

.

.

 يُعتبَر نصف اخلليّة املنفردة دائرة مفتوحة ال مير هبا تيار كهربائي

.

 يرمز لنصف خلية اخلارصني القياسية بالرمز االصطالحي التايل

2
)Zn (aq
(1 M) / Zn (s) :
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نصفِخليةِاهليدروجيِالقياسيةِ
 يتكون من قطب بالتين مغمور في محلول حمض ي
يحتوي على كاتيون الهيدروجين عند الظروف القياسية .
و يمكن تمثيل نصف التفاعل الحادث كالتالي :
= 0.00V

H+/H2

˚H2(g) E

2H+(aq) + 2e- 

ي ِلنِصفِ خَليّةِ الهَيدرُوجين القِياسِية هو
الَرمزُ االصِطِالحِ ُ
H+(aq) (1M) / H2(g) (1atm) , Pt
 مما يتكون قطب البالتين :
يتكون قطب البالتين من شريحة رقيقة مربعة وصغيرة من البالتين مغطاة بطبقة سوداء من البالتين الجزأ
ً
ً
تجزيئا دقيقا يعمل كمادة محفزة
 يُمثِلُ الَرمزُ

+
H / H2

˚ Eجُه َد االِخِتزالِ القِياسِي للهيدرُوجِين

 ما القصود بِـ ـ
جهدِاختزالِاهليدروجيِالقياسي
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 مثال  :خلية الخارصين  -النحاس القياسية
 ما هي مكونات خلية الخارصين  -النحاس القياسية ؟
ّ
 نصفِخليةِاخلارصيِالقياسيةِونصفِخليةِالنحاسِالقياسية
 موصلِفلزيِيفِالدائرةِاخلارجيةِومفتاحِوِفولتميرتِلقياسِفرقِاجلهد

 اجلسرِامللحي :

 أنبوبِعلىِشكلِحرفِِUحيتويِعلىِحملولِالكرتوليتيِمنِنيرتاتِالبوتاسيومِِِِِِِِِِ

ِِ

KNO3

ّ
ِأوِِِِ ِِِِِِKClأوِِِِِِِِِِِِِNa2SO4املذابِيفِجيالتيِلربطِنصفيِاخلليةِِ

 كيف تعمل خلية الخارصين  -النحاس ؟
ّ
 عند غلق الدائرة الخارجية ينحرف مؤشر الفولتمتر  ،مما يدل على مرور ّتيار كهربائي في

ّ
الدائرة الخارجية من قطب الخارصين (الانود) إلى قطب النحاس (الكاثود) مما يعني ّأنه ّ
يمر في الاتجاه
ّ
ّ
ّ
للخلية الؤلفة من الحاليل و الجسر اللحي
الداخلية
العاكس في الدائرة

الدائرة الخارجية

الدائرة الداخلية
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عمَلِ الخَلِيةِ الجِلفَانِيةِ
ت والتَغَيُراتُ التَي تَ َح ُدثُ عِن َد َ
التَفَاعُال ُ
عند األنود ( ) -
يحدث أكسدة ّ
لفلز الخارصين  Znيتحول إلى
كاتيونات خارصين
Zn(s)  Zn2+(aq) + 2e يزداد تركيز كاتيونات الخارصين  Zn2+في الحلول

عند الكاثودِ ( ) +
 اختزال كاتيونات النحاس  Cu2+تتحول
الى ذرات نحاس تترسب على القطب
(Cu2+ (aq) + 2e-  Cu(s
 يقل تركيز كاتيونات النحاس  Cu2+في الحلول

 يسمى قطب الخارصين بالنود ويحمل شحنة
ّ
سالبة بسبب تولد إلالكترونات عنده .

 يسمى قطب النحاس بالكاثود ويحمل شحنة موجبة .

 تتناقص كتلة ( قطب ) الخارصين .

 زيادة كتلة ( قط ــب ) النحاس

 مما سبق يمكن التوصل إلى أنه عندما تعطي الخلية الجلفانية تيارا كهربائيا فإن :
 كتلة قطب األنود تقل  ،ويزداد تركيز محلول ألانود

علل

 كتلة قطب الكاثود تزداد  ،ويقل تركيز محلول الكاثود علل

.....................................................................................

..................................................................................

 سؤال  :ما هي وظيفة الجسر الملحي ؟
 تسمح بتالمس الحلولين دون أن يختلطا بسرعة .
 تعمل كمخزن لأليونات .
 تسمح بهجرة ألايونات خاللها إلى الحلولين حتى تحافظ على حالة التعادل الكهربائي فيهما .
 تهاجر كاتيونات (  ) K+الكتروليت الجسر اللحي باتجاه نصف خلية النحاس ( عند الكاثود )
و تهاجر أنيونات (  ) NO3-الكتروليت الجسر الحلي الى نصف خلية الخارصين ( عند الانود )
حيث التركيز الاكبر من الكاتيونات
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 الـــرمــــزِاإلصـطـالحــيِللـــــخـــــاليــــاِاجلــــلفــــانـــيــةِ
 لكل خلية جلفانية رمز اصطالحي يدل على التفاعالت الحادثة فيها ،
و حسب نظام ألايوباك يتم التعبير عن الرمز الاصطالحي للخلية الجلفانية بكتابة :
نصف خلية الكاثود على اليمين (عملية اختزال )  ،نصف خلية ألانود على اليسار(عملية أكسدة ) .
 يتم فصل النصفين بخطين رأسيين (

) يمثالن الجسر اللحي .

 و عليه فإن الرمز الاصطالحي لخلية الخارصين – النحاس القياسية هو :
2
)Cu (aq
)(1M ) /Cu (s

2
)Zn (s) /Zn (aq
)(1M

تقسم الخاليا التجارية إلى قسمين :

أنواع الخاليا

"خــــاليــــاِأولـــيـــــةِ"
هيِخالياِحتولِالطاقةِالكيميائيةِ

هيِخالياِحتولِالطاقةِ

تفاعالتِأكسدةِوِاختزالِبشكلِ

نتيجةِحدوثِتفاعالتِأكسدةِوِ

إىلِطاقةِكهربائيةِنتيجةِحدوثِ

التعريف

تلقائيِوِهيِغريِقابلةِإلعادةِ

الشحن

أمثلة

"خـــــاليــــاِثــــانـــــويــــة"

الخلية الجافة (خلية لوكال نشيه )
خلية (الخارصين  -الكربون)

الكيميائيةِإىلِطاقةِكهربائيةِ

اختزالِبشكلِتلقائيِوِهيِقابلةِ

إلعادةِالشحن

الركم الرصاص ي (بطارية السيارة)
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خليةِلوكالنشيه

ألانود

عبارة عن جدار من الخارصين يفصل بينه وبين املواد الكيميائية ألاخرى ورق مسامي
يشبه الجسر امللحي من حيث الوظيفة

الكاثود

عبارة عن قضيب من الجرافيت يمر بمركز الخلية الجافة وهو غير نشط

الفراغ بين
القطبين

مملوء بمعجون رطب مكون من () MnO2 , NH4Cl , ZnCl2

عند ألانود

عند الكاثود

املعادلة
النهائية
استخداماتها

Zn2+ (aq) + 2e-



)Zn(s

ُ ت َ
ختزل كاتيونات ألامونيوم .
)2NH4+(aq) + 2e-  2NH3(g) + H2(g
 يؤكسد ثاني أكسيد املنجنيز  MnOغاز الهيدروجين الذي ّ
تكون في
2
خالل اختزال ألامونيوم ويمنعه من التراكم .
)H2(g) + 2MnO2(s)  Mn2O3(s) + H2O(l
و بذلك يكون تفاعل الاختزال الكلي :
)2MnO2(s) + 2NH4+(aq) + 2e-  Mn2O3(s) + 2NH3(g) + H2O(l
)Zn(s) + 2MnO2(s) + 2NH4+(aq)  [ Zn (NH3)2]2+(aq) + Mn2O3(s) + 2H2O(l

تكوين ألايون املتراكب  [ Zn (NH3)2]2+يؤدي إلى عدم إمكانية إعادة الشحن
تشغيل الكشافات  -لعب ألاطفال  -أجهزة الراديو  -الحاسبات الالكترونية .
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ألانود
الكاثود
الالكتروليت
عند ألانود

عند الكاثود

عجينة من الرصاص الاسفنجي Pb
عجينة من ثاني أكسيد الرصاص PbO2
حمض الكبريتيك الخفف H2SO4
تتأكسد ذرات الرصاص و تتحد مع أنيونات الكبريتات مكونة كبريتات الرصاص

Pb(s) + SO42-(s)  PbSO4(s) ↓ + 2e-

ً
يختزل ثاني أكسيد الرصاص في وجود كاتيونات الهيدروجين مكونا الاء
وكبريتات الرصاص
)PbO2(s) + 4H+(aq) + SO42-(aq) + 2e-  PbSO4(s)↓ + 2H2O(l

التفاعل النهائي
( تفريغ الركم )

)Pb(s) + PbO2(s) + 2H2SO4(aq)  2PbSO4(s)↓ + 2H2O(l
تشغيل السيارات

استخداماته
معادلة إعادة
( شحن الركم )

)2 PbSO4(s) + 2H2O(l)  Pb(s) + PbO2(s) + 2H2SO4(aq

الرات و ّ
 علل  :يمكن تفريغ الركم الرصاص ي و إعادة شحنه لعدد ل نهائي من ّ
لكن عمره  ،من
الناحية العملية محدود .
 " بسبب ترسب كميات صغيرة من كبريتات الرصاص على جانبي البطارية "
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ألانود
الكاثود
الالكتروليت

الهيدروجين ( ) H2
ألاكُجين ( ) O2
محلول هيدروكسيد البوتاسيوم ( ) KOH

عند ألانود

ألاكسدة في ( وسط قاعدي ) :
2H2(g) + 4OH- (aq)  4H2O(l) + 4e-

عند الكاثود

الاختزال في (وسط قاعدي ) :
)O2(g) + 2H2O(l) + 4e-  4OH- (aq

التفاعل النهائي

)2H2(g) + O2(g)  2H2O(l
① مصدر نظيف للطاقة الكهربائية و ل يصدر عنها ضوضاء

مميزاتها

② الحصول على ماء صالح للشرب
③ تشغيل السيارات
④ مصدر إضافي للطاقة في الغواصات وآلاليات العسكرية والفضائية

 مالحظةِ:
 يمكن استبدال الهيدروجين بأنواع أخرى من الوقود
مثل غاز اليثان  CH4وغاز ألامونيا NH3

 و استبدال ألاكُجين بغازات مؤكسدة من
مثل الكلور  Cl2و ألاوزون . O3
 مالحظةِ:

ً
يعتبر بطارية السيارة أو الركم الرصاص ي هي البطارية ألاكثر استخداما ويبلغ فرق الجهد بين

ألانود و الكاثود فيها (" )12 V
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اجلهدِالكهربائي :

 مالحظة  :يفوق جهد الاختزال لنصف الخلية الذي يحدث عنده الاختزال جهد الاختزال
الذي تحدث عنده ألاكسدة والفرق بين هذين الجهدين يسمى :

ِِجهدِاخللية =

جهد االختزال لنصف الخلية

جهد االختزال لنصف الخلية

الذي يحدث عنده االختزال

الذي يحدث عنده األكسدة

جهدِاخلليةِِِ=ِِEcellجهدِاختزالِالكاثودِِ-جهدِاختزالِاالنود

(Ecell = E)reduction ( - E)oxidation
 جهودِاالختزالِالقياسيةِألنصافِاخلاليا
 كيف نقيس جهود الاختزال القياسية لنصاف الخاليا باستخدام نصف خلية الهيدروجين القياسية كالتالي :
ً
ً
 نكون خلية جلفانية من نصفين أحدهما نصف خلية الهيدروجين القياسية وألاخرى نصف
الخلية الراد قياس جهدها و نوصل الخليتين بمقياس الجهد
 القراءة التي تظهر على الفولتميتر تكون هي جهد الاختزال
لنصف الخلية الراد قياسها على اعتبار
أنِجهدِاالختزالِِلنصفِخليةِاهليدروجيِالقياسيةِيساويِصفرِِ
25

مسألة  :خلية جلفانية مكونة من نصف خلية الخارصين القياسية  ،ونصف خلية الهيدروجين القياسية  ،قيمة جهدها
القياس ي (  ) E cellتساوي  0.76 Vعندما تم توصيل قطب الهيدروجين بالطرف الوجب لقياس الجهد

 الطلوب :
 تحديد قطب ألانود وقطب الكاثود
 كتابة معادلة التفاعل الحادث عند كل قطب .
 كتابة معادلة التفاعل الكلي الحادث في الخلية .
 كتابة الرمز الاصطالحي للخلية .
 حساب قيمة جهد الاختزال القطبي القياس ي لنصف خلية الخارصين .
 الحل :
1

تحديد قطب األنود وقطب الكاثود

الكاثود ( ) +
و ألانود ( ) -

هو نصف خلية الهيدروجين
هو نصف خلية الخارصين

2

التفاعل الحادث عند الكاثود ( االختزال )

3
4

التفاعل الكلي الحادث في الخلية

 Zn(s)  Zn2+(aq) + 2e)2H+(aq) + 2e-  H2(g
)Zn(s) + 2H+(aq)  H2(aq) +Zn2+(aq

الرمز االصطالحي للخلية

)Zn/Zn2+(1M) // H+(1M)/H2(g)(1atm

التفاعل الحادث عند األنود ( األكسدة )

5

حساب قيمة جهد االختزال القطبي القياسي
لنصف خلية الخارصين

(أنود) ( - Eºكاثود)Eºcell = Eº
0.76 = 0.0 - Eozn/zn2+
Eozn/zn2+ = -0.76 V

ً
علل  :جهد اختزال الخارصين في خلية الخارصين  -الهيدروجين يكون مسبوقا بإشارة سالبة
 ألن ميل كاتيونات الخارصين لالختزال إلى فلز الخارصين في هذه الخلية أقل من ميل كاتيونات
الهيدروجين لالختزال إلى غاز الهيدروجين
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مسألة :خلية جلفانية مكونة من نصف خلية النحاس القياسية  ،ونصف خلية الهيدروجين القياسية  ،قيمة جهد
الخلية القياس ي (  ) Ecellتساوي  0.34 Vعندما تم توصيل قطب الهيدروجين بالطرف السالب لقياس الجهد  ،و
المطلوب :
 رسم شكل تخطيطي للخلية مع تحديد قطب ألانود وقطب الكاثود  ،واتجاه سريان التيار الكهربائي .
 كتابة معادلة التفاعل الحادث عند كل قطب
 كتابة الرمز الاصطالحي للخلية

 كتابة معادلة التفاعل الكلي الحادث في الخلية

 حساب قيمة جهد الاختزال القطبي القياس ي لنصف خلية النحاس

 احللِ:
 الرسم
 عند ألانود(  ) -تحدث عملية أكسدة :
..................................................................................

عند الكاثود (  ) +تحدث عملية اختزال :
..................................................................................

 التفاعل الكلي الحادث في الخلية :
.........................................................................................................................................

 الرمز الاصطالحي للخلية :

..................................................................................

 حساب جهد الاختزال القطبي لنصف خلية النحاس
................................................................................................................................................. ..................................................................
..................................................................................................... ..............................................................................................................

ً
علل  :جهد اختزال النحاس في خلية ( النحاس  -الهيدروجين ) يكون مسبوقا بإشارة موجبة
 ألن ميل كاتيونات النحاس لالختزال إلى فلز النحاس في هذه الخلية أكبر من ميل كاتيونات
الهيدروجين لالختزال إلى غاز الهيدروجين
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 مزايا ترتيب أنصاف الخاليا في السلسلة االلكتروكيميائية

① القيمة العددية لجهد الاختزال القياس ي لنصف الخلية تساوي القيمة العددية
لجهد ألاكسدة القياس ي لنفس نصف الخلية ولكن بإشارة مخالفة

 أنصاف الخاليا التي تسبق الهيدروجين في سلسلة جهود االختزال

:

② قيم جهود الاختزال لنصاف الخاليا التي تسبق الهيدروجين لها إشارة سالبةِأي أن :
أِ ) العناصر الفلزية التي تسبق الهيدروجين لها القدرة على أن تحل محل الهيدروجين
في مركباته كالاء و الاحماض

2 NaCl + H2

2Na + 2HCl 

ب ) تعمل أنصاف خاليا العناصر التي تسبق الهيدروجين كأنود عند توصيلها بنصف
خلية الهيدروجين ولذلك هي أسهل في ألاكسدة و أصعب في الاختزال من الهيدروجين
مثل خلية ( الخارصين  -الهيدروجين القياسية )
 أنصاف الخاليا التي تلي الهيدروجين في سلسلة جهود االختزال :

③ قيم جهود الاختزال لنصاف الخاليا التي تــلي الهيدروجين لها إشارة موجبة أي أن :
أ ) العناصر الفلزية التي تلي الهيدروجين ليس لها القدرة على أن تحل
محل الهيدروجين في مركباته كالاء و الاحماض في الظروف العادية
ل يحدث

Cu + HCl

ب ) تعمل أنصاف خاليا العناصر التي تلي الهيدروجينِككاثود عند توصيلها بنصف خلية
الهيدروجين ولذلك فهي أصعب في ألاكسدة و أسهل في الاختزال من الهيدروجين مثل خلية ( الهيدروجين  -النحاس القياسية )

ج ) يمكن أن توجد هذه العناصر في الطبيعة في الحالة العنصرية بجانب وجودها في صورة مركبات
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)E0 (V

Half-Reaction

قوةِالعاملِاملختزل

قوةِالعاملِاملؤكسد

-3.05

)Li+(aq) + e- → Li(s

مـــــــــــــخــــــــتـــــــــــــــزل

-2.93

)K+(aq) + e- → K(s

مــــــــــــــخـــــــتــــــــــــزل

-2.90

)Ba2+(aq) + 2 e- → Ba(s

مـــــــــــــخــــــتـــــــــزل

-2.71

)Na+(aq) + e- → Na(s

مـــــــــــخــــــتــــــــزل

-2.37

)Mg2+(aq) + 2 e- → Mg(s

مـــــــــخـــــتـــــزل

-1.66

)Al3+(aq) + 3 e- → Al(s

مـــــــــخـتـــــزل

-0.83

)2 H2O + 2 e- → H2(g) + 2 OH-(aq

مـــــختــــــزل

مؤكسد

-0.76

)Zn2+(aq) + 2 e- → Zn(s

مــــــختــزل

مؤكسد

-0.74

)Cr3+(aq) + 3 e- → Cr(s

مــــختـزل

مؤكسد

-0.44

)Fe2+(aq) + 2 e- → Fe(s

مــختزل

مؤكسد

-0.40

)Cd2+(aq) + 2 e- → Cd(s

مخــتزل

مؤكسد

-0.31

)PbSO4(s) + 2 e- → Pb(s) + SO42-(aq

مــختزل

مؤكسد

-0.28

)Co2+(aq) + 2 e- → Co(s

مخـتزل

مؤكسد

-0.25

)Ni2+(aq) + 2 e- → Ni(s

مختزل

مؤكسد

-0.13

)Pb2+(aq) + 2 e- → Pb(s

مختزل

مؤكسد

0.00

مؤكس د

مؤكس د

مؤكس د

مؤكس د

مؤكس د

مؤكسد

مؤكسد

-

)+ 2 e → H2(g

)(aq

+

2H

مختزل

مؤكسد

+0.13

)Cu2+(aq) + e- → Cu+(aq

مختزل

مؤكسد

+0.22

)AgCl(s) + e- → Ag(s) + Cl-(aq

مختزل

مؤكسد

+0.34

)Cu2+(aq) + 2 e- → Cu(s

مختزل

مؤكسد

+0.40

)O2(g) + 2 H2 + 4 e- → 4 OH-(aq

مختزل

مـؤكسد

+0.53

)I2(s) + 2 e- → 2 I-(aq

مختزل

مـؤكسد

+0.59

)MnO4-(aq) + 2 H2O + 3 e- → MnO2(s) + 4 OH-(aq

مختزل

مـؤكـسد

+0.68

)O2(g) + 2 H+(aq) + 2 e- → H2O2(aq

مختزل

مــؤكـسد

+0.77

)Fe3+(aq) + e- → Fe2+(aq

مختزل

مــــؤكــسد

+0.80

)Ag+(aq) + e- → Ag(s

مختزل ِ

مــــؤكســـــد

+0.85

)Hg22+(aq) + 2 e- → 2 Hg(l

مختزل ِ

مــــــؤكســـــــــد

+1.07

)Br2(l) + 2 e- → 2 Br-(aq

مــــــــــؤكســــــــد

+1.23

O2(g) + 4 H+(aq) + 4 e- → 2 H2O

مختزل ِ

مـــــــــــــؤكســـــــــــد

+1.23

MnO2(s) + 4 H+(aq) + 2 e- → Mn2+(aq) + 2 H2O

مختزل ِ

مـــــــــــــؤكســـــــــــــــــد

+1.36

)Cl2(g) + 2 e- → 2 Cl-(aq

مـــــــــــــــــؤكســـــــــــــــد

+1.51

MnO4-(aq) + 8 H+(aq) + 5 e- → Mn2+(aq) + 4 H2O

مختزل ِ

مــــــــــــــــــــــؤكســــــــــــــــد

+1.70

PbO2(s) + 4 H+(aq) + SO42-(aq) + 2 e- → PbSO4(s) + 2 H2O

مختز ل

)F2(g) + 2 e- → F-(aq

مختزل ِ

مــــــــــــــــــــؤكســــــــــــــــــــــد +2.87

مختزل ِ

ج
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 مالحظاتِعلىِسلسلةِجهودِاالختزالِالقياسية :

ِِِِِِِعندماِنتحدثِعنِالفلزات
الفلز الذي له جهد اختزال أقل

ً
يكونِأكثر نشاطا
وأسهل في ألاكسدة من الفلز الذي له جهد اختزالِأكثر
و بالتالي يستطيع أن يحل محله ويطرده من محاليل مركباته

الفلز الذي في أعلى السلسلة الكهروكيميائية
يحل محل كاتيون الفلز الذي فيِاالسفل
و يطرده من محاليل مركباته

ً
مثالِ :الخارصين يقع فوق الهيدروجين في السلسلة الكهروكيميائية و بالتالي يكون أكثر نشاطاً
و يستطيع أن يحل محله ( يطردهِ) من محاليل مركباته :
)+ H2(g

)ZnCl2(aq

+ HCl(aq) 

)Zn(s
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الالفلز الذي له جهد اختزال أكرب

عندماِنتحدثِعنِالالفلزات

ً
يكونِأكثر نشاطا
وأسهل في الاختزال من الالفلز الذي له جهد اختزالِأقل
و بالتالي يستطيع أن يحل محله ويطرده من محاليل مركباته
و يطرده من محاليل مركباته
يحل محل أنيون الالفلز الذي فيِاالعلى

الالفلز الذي في أسفل السلسلة الكهروكيميائية
مـؤكسد

+0.53

)I2(s) + 2 e- → 2 I-(aq

مختزل

مـؤكسد

+0.59

)MnO4-(aq) + 2 H2O + 3 e- → MnO2(s) + 4 OH-(aq

مختزل

مـؤكـسد

+0.68

)O2(g) + 2 H+(aq) + 2 e- → H2O2(aq

مختزل

مــؤكـسد

+0.77

)Fe3+(aq) + e- → Fe2+(aq

مختزل

مــــؤكــسد

+0.80

)Ag+(aq) + e- → Ag(s

مــــؤكســـــد

+0.85

)Hg22+(aq) + 2 e- → 2 Hg(l

مختزل ِ

مــــــؤكســـــــــد

+1.07

)Br2(l) + 2 e- → 2 Br-(aq

مختزل ِ

مــــــــــؤكســــــــد

+1.23

O2(g) + 4 H+(aq) + 4 e- → 2 H2O

مـــــــــــــؤكســـــــــــد

+1.23

مـــــــــــــؤكســـــــــــــــــد

+1.36

)Cl2(g) + 2 e- → 2 Cl-(aq

مـــــــــــــــــؤكســـــــــــــــد

+1.51

MnO4-(aq) + 8 H+(aq) + 5 e- → Mn2+(aq) + 4 H2O

مــــــــــــــــــــــؤكســــــــــــــــد

+1.70

PbO2(s) + 4 H+(aq) + SO42-(aq) + 2 e- → PbSO4(s) + 2 H2O

مختز ل

)F2(g) + 2 e- → F-(aq

مختزل ِ

+ 2 H2O

مــــــــــــــــــــؤكســــــــــــــــــــــد +2.87

)Cl2(g

+

)Mn2+(aq

)HF(aq

-

→ +2e



)H+(aq

مختزل ِ

مختزل ِ

MnO2(s) + 4

)HCl(aq

مختزل ِ

ج

مختزل ِ

+

)F2(g

علل  :الفلور يستطيع أن يحل محل جميع أنيونات الهالوجينات في محاليل مركباتها  ،بينما ل يستطيع
اليود أن يحل محل أيا منها
.................................................................... ..............................................................................................................................................
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يمكنِمعرفةِالعواملِاملؤكسدةِوالعواملِاملختزلةِمنِالسلسلةِالكهروكيميائيةِِ،وتدرجهاِيفِالقوة

العواملِاملؤكسدة

العواملِاملختزلة

هي ألانواع التي تقع على يسار السهم
في سلسلة جهود الاختزال و تحدث لها عملية اختزال
أقوى العوامل الؤكسدة هي تلك ألانواع التي تقع على يسار
السهم في السلسلة و في أسفل السلسلة

هي ألانواع التي تقع على يمين السهم

 F2الفلور أقوى العوامل الؤكسدة

في السلسلة تحدث لها عملية أكسدة
أقوى العوامل الختزلة هي تلك ألانواع التي تقع على يمين
السهمين وفي أعلى السلسة
يعتبر عنصر الليثيوم (  ) Liأقوى العوامل الختزلة

يعتبر كاتيون الليثيوم (  ) Li+أضعف العوامل الؤكسدة

يعتبر أنيون الفلوريد (  ) F -أضعف العوامل الختزلة

 أهمية معرف جهود الخاليا القياسية في تحديد األنود و الكاثود عند عمل خلية :
القطب

األنود

الكاثود

العملية

اكسدة
ألاقل

اختزال
ألاكثر

جهد اختزاله

 يمكن التنبؤ بإمكانية حدوث تفاعل بمعرفة قيم جهود الاختزال القطبية القياسية لنصاف
ْ

الخاليا ألاكسدة والاختزال بشكل تلقائي مستمر من عدمه عن طريق حساب جهد التفاعل :

جهدِالتفاعلِِ=ِجهدِاختزالِالكاثودِِ–ِِجهدِاختزالِاألنودِِِِ
 اذا كانت قيمة جهد التفاعل موجبة  ،دل ذلك على أن التفاعلِحيدث بشكل تلقائي مستمر
 اذا كانت قيمة جهد التفاعل سالبة  ،دل ذلك على أن التفاعل الِحيدث بشكل تلقائي مستمر
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ً
 مسألة احسب جهد الخلية  E°cellلتحديد ما اذا كان تفاعل ألاكسدة و الاختزال التالي تلقائيا أم ل
)Fe(s

Ni2+(aq) +

Fe2+(aq) 

Ni(s) +

احلل :
 تذكري  :يكون تفاعل ألاكسدة و الاختزال تلقائي اذا كان جهد الخلية القياس ي موجب
نحدد تفاعل ألاكسدة والاختزال من العادلة
 نفكك معادلة الاكسدة و الاختزال الى نصف تفاعل أكسدة و نصف تفاعل اختزال
األكسدة

Ni2+(aq) + 2e-

االختزال

)Fe2+(aq) + 2e-  Fe(s

- E°oxidation

E°cell = E°redtuction

= - 0.19 V



)Ni(s

) E°cell = - 0.44 - ( - 0.25

 جهد الخلية القياس ي سالب  ،أي أن تفاعل ألاكسدة و الاختزال غير تلقائي .
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 مسألة  :حدد نصف خلية الاكسدة و نصف خلية الاختزال في الخلية الفولتيه الكونة من نصف الخاليا
التالية

E°Fe3+/Fe2+ = +0.77 V

)Fe2+(aq

E°Ni2+/Ni = -0.25 V

)Ni(s



Fe3+(aq) + e-

Ni2+(aq) + 2e- 

ثم احسب جهد الخلية القياس ي و اكتب العادلة النهائية :
احلل :
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 اكتب االسم أو المصطلح العلمي الذي يدل عليه كل من العبارات التالية :

 ) 1أنظمة أو أجهزة تحول الطاقة الكهربائية الى طاقة كيميائية أو العكس
من خالل تفاعالت اكسدة و اختزال
ً
 ) 2وعاء يحتوي على شريحة مغمورة جزئيا في محلول إلكتروليتي لحد مركبات مادة الشريحة
ً
 ) 3وعاء يحتوي على شريحة مغمورة جزئيا في محلول إلكتروليتي لحد مركبات مادة الشريحة
عند درجة حرارة  25 oCو ضغط غاز  101 KPaو تركيز الحلول 1M
 ) 4الطاقة الصاحبة لكتساب الادة لإللكترونات أي ميلها الى الاختزال
 ) 5جهد الاختزال عند درجة الحرارة عند درجة حرارة  25 oCو ضغط غاز 101 KPa
و تركيز الحلول 1M
 ) 6رمز يعبر عن الخلية الجلفانية حيث يدل على تركيبها و التفاعالت التي تحدث خالل عملها
 ) 7خاليا تحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية نتيجة حدوث تفاعالت أكسدة و اختزال
بشكل تلقائي و غير قابل إلعادة الشحن
 ) 8خاليا تحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية نتيجة حدوث تفاعالت أكسدة و اختزال
بشكل تلقائي و لكنها قابلة إلعادة الشحن
ً
ً
 ) 11خاليا تعتبر مصدرا رئيسيا للطاقة الكهربائية في ألعاب الاطفال و الكشافات الكهربائية
 ) 11خاليا فولتية تحتوي على مادة وقود تتأكسد لتعطي طاقة كهربائية مستمرة
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أ) اختر االجابة الصحيحة من بين االجابات التي تلي كل مما يلي  ،وضع أمامها عالمة( √ )

 ) 1مجيعِماِيليِحيدثِأثناءِعملِاخلليةِاجللفانيةِماِعدا :
 تفاعل أكسدة و اختزال بشكل تلقائي مستمر
 سريان الالكترونات من الانود الى الكاثود خالل السلك العدني
 زيادة في تركيز ألايونات الوجبة في محلول نصف خلية الانود
 هجرة الكاتيونات نحو نصف خلية الانود خالل الجسر اللحي
)2

خليةِجلفانيةِرمزهاِاالصطالحيِ // [ Cu2+ ] / Cu

] ِH2 (1 atm ) , Pt / [ H+فإذاِعلمتِأنِجهدِاالختزالِالقياسي

للنحاسِ(ِِ)ِ0.34فولتِفإنِمجيعِالعباراتِالتاليةِصحيحةِعداِواحدةِوِهي :

 تسرى الالكترونات من قطب الهيدروجين الى قطب النحاس في الدائرة الخارجية
 القوة الحركة الكهربائية للخلية  = Eocellجهد الاختزال القياس ي للنحاس
 التفاعل النهائي في الخلية هو Cu + 2H+  Cu2+ + H2
ً
 جهد الاكسدة القياس ي للنحاس = القوة الحركة الكهربائية  Eocellمسبوقا بإشارة سالبة
 ) 3أحدِالعباراتِالتاليةِالِتنطبقِعلىِاجلسرِامللحيِاملستخدمِيفِاخلليةِاجللفانية :
 يفصل بين أنصاف الخاليا

 يحافظ على التعادل الكهربائي في الوعائيين

 يربط الحلولين إلقفال الدائرة الداخلية

 يحتوي على هيدروكسيد البوتاسيوم

 ) 4مجيعِالتغرياتِالتاليةِحتدثِأثناءِتفريغِشحنةِاملركمِالرصاصيِماِعداِواحدِهو :
 يتكون كبريتات الرصاص عند الانود

 تقل كثافة الالكتروليت

 يتكون كبريتات الرصاص عند الكاثود

 يتصاعد غاز الاكُجين عند الانود

 ) 5مجيعِماِيليِمنِتغرياتِحتدثِيفِخليةِالوقودِاملستخدمِفيهاِاهليدروجيِوِاالكسجيِماِعداِواحدةِهي :
 يتم الحصول على طاقة كهربائية مباشرة

 يحدث اختزال لألكُجين بتفاعله مع الاء

 يتأكسد الهيدروجين بتفاعله مع OH-

 تنتج مواد كيميائية ملوثة للبيئة
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 ) 6الفلزِالذيِلهِأكربِقدرةِعلىِفقدِإلكرتوناتِأثناءِالتفاعالتِالكيميائيةِمنِبيِالفلزاتِالتاليةِهوِ:

 1228 -( Co فولت )

 12126 - ( Pb فولت )

 1234 + ( Cu فولت )

 22925- ( Rb فولت )

ب ) قارن بين الخاليا الجلفانية االولية و الثانوية :
وجه القارنة

اخلالياِاالولية

اخلالياِالثانويةِ

تفاعل ألاكسدة و الاختزال
( تلقائي  -غير تلقائي )
إعادة الشحن
( قابلة  -غير قابلة )
مثال عليها

ج ) قارن بين المركم الرصاصي أثناء عملية التفريغ و خاليا الوقود :
وجه القارنة

املركمِالرصاصيِ

خالياِالوقودِ(ِ ِ) O2 -ِH2

الانود
الكاثود
التفاعل عند الانود
التفاعل عند الكاثود
التفاعل النهائي
إمكانية إعادة الشحن
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د ) خلي ٌة جلفانية رمزها االصطالحي هو [ Pb2+ ] / Pb
ً
ً
 ارسم شكال تخطيطيا للخلية عليه كل من الانود و الكاثود مع تحديد شحنتهما و اتجاه سريان
//

] Sn / [ Sn2+

و المطلوب :

الالكترونات في الدائرة الخارجية

 التفاعل عند الانود :

................................................................................................................................................................... ....................................................

التفاعل عند الكاثود :

................................................................................................................................................... ....................................................................

 القطب الذي تزداد كتلته هو :

...........................................................

 القطب الذي تقل كتلته هو :

...........................................................

 تركيز كاتيونات : Sn2+

...........................................................

 تركيز كاتيونات : Pb2+

...........................................................

ف ) خلية جلفانية رمزها االصطالحي هو  Fe / [ Fe2+ ] // [ Ag + ] / Agو المطلوب :
 التفاعل عند الانود :

.......................................................................................................................................................................................................................

التفاعل عند الكاثود :

.......................................................................................................................................................................................................................

 القطب الذي تزداد كتلته هو :

...........................................................

 القطب الذي تقل كتلته هو :

...........................................................

 تركيز كاتيونات : Fe2+

...........................................................

 تركيز كاتيونات : Ag +

...........................................................

ً
 احسب  Eocellللخلية علما بان جهد الاختزال القياس ي  Fe / [ Fe2+ ] // [ Ag + ] / Agهو ( ) - 0.44 , + +0.80
.......................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
.......................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................
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غ ) علل ( فسر ) ما يلي :
 تكون طبقة بنية اللون من ذرات النحاس (  ) Cuعلى سطح شريحة الخارصين عند غمرها بمحلول CuSO4
بسبب اختزال كاتيونات النحاس الزرقاء باكتسابها الكترونين الى ذرات النحاس بنية اللون Cu2+ + 2e-  Cu

ً
 يبهت لون محلول كبريتات النحاس  IIالازرق حتى يختفي كليا بعد بضع ساعات من غمر شريحة الخارصين فيه
بسبب اختزال كاتيونات النحاس الزرقاء باكتسابها الكترونين الى ذرات النحاس بنية اللون Cu2+ + 2e-  Cu

 تأكل سطح شريحة الخارصين عند غمرها في محلول مائي لكبريتات النحاس II
بسبب اكسدة ذرات الخارصين الى كاتيونات خارصين بفقدها الكترونين Zn(s)  Zn2+ (aq) + 2e-

 ل يتولد تيار كهربائي عند غمر قطب من الخارصين في كبريتات النحاس II
ألنه ال يوجد موصل فلزي ينقُل االلكترونات من وعاء األكسدة الى وعاء االختزال و تُعتبرُ دائرة مفتوحة

 يمكن تفريغ الركم الرصاص ي و إعادة شحنه لعدد ل نهائي من الرات و لكن من الناحية العملية محدود
لترسب كميات قليلة من كبريتات الرصاص في قاع المركم
 يمكن لأللنيوم أن يحل محل الفضة في محاليل أمالحها
ألن جهد اختزال االلمنيوم أقل من جهد اختزال الفضة و بالتالي يكون نشاطه الكيميائي اكبر و بالتالي
يستطيع أن يحل محل الفضة في محاليل امالحها
 يمكن حفظ محلول كبريتات الحديد  IIفى وعاء من النحاس
ألن جهد اختزال النحاس أكبر من جهد اختزال الحديد و بالتالي يكون النشاط الكيميائي للنحاس أقل من النشاط
الكيميائي للحديد و بالتالي ال يستطيع أن يحل محل الحديد في محاليل مركباته
 عند وضع قطعة من فلز الخارصين فى محلول كبريتات النحاس  IIالزرقاء تتكون طبقة رقيقة بنية اللون على سطح قطعة الخارصين
و يبهت لون محلول كبريتات النحاس II
ألن جهد اختزال الخارصين أقل جهد اختزال النحاس و بالتالي يكون نشاطها الكيميائي أكبر و يحل محل النحاس
في محلول كبريتات النحاس  ،و تتحول كاتيونات النحاس إلى ذرات نحاس تترسب على قطعة الخارصين
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ُ
تفاعل كيميائي و تسمى هذه العملية بالتحليل الكهربائي
ستخدم التيار الكهربائي في انتاج
ُ ي
ٍ
من أهم التطبيقات على التحليل الكهربائي :

 طالء ألاجهزة الطبية وألادوات النزلية بالفضة ( الالعق – الشوك – السكاكين )
 طالء الجوهرات بالذهب
 طالء أجزاء السيارات بالكروم
 من أشهر التطبيقات إعادة شحن " الركم الرصاص ي " ( بطارية السيارة)
 مالحظة  :الجهاز المستخدم في عملية التحليل الكهربائي يسمى :

 مما تتكون الخلية االلكتروليتية :

 تتكون الخلية الالكتروليتية ( خلية التحليل الكهربائي ) بشكل مبسط من وعاء يحتوي على
الكتروليت ( محلول أو مصهور )  ،به قطبان ( من مواد موصلة ) يتصل أحدهما بالطرف السالب ( ) -
للمصدر الكهربائي و يمثل ( ِقطبِالكاثودِ)
حيث تتجه إليه الكاتيونات و تحدث عنده عملية الاختزال
بينما يتصل القطب آلاخر و يمثل ( ِقطبِاألنود )
بالطرف الوجب للمصدر الكهربائي( ، ) +
حيث تتجه إليه ألانيونات و تحدث عنده عملية ألاكسدة
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املقارنةِ

اخلليةِاجللفانيةِ(ِالفولتيةِ)ِ

اخلليةِااللكرتوليتيةِ

الرسم
ً
اقةِكهربائيةِمنِ
ِ
خالياِتنتجِِط

التعريف

خاللِ

التفاعالتِالكيميائيةِ
سريان الالكترونات

ً
طاقةِكهربائيةِ
ِ
خالياِحتتاجِِ
إلحداثِ

تفاعالتِكيميائيةِ

من ألانود إلى الكاثود في الدائرة الخارجية من ألانود إلى الكاثود في الدائرة الخارجية

التفاعل عند ألانود

عملية أكسدة

عملية أكسدة

التفاعل عند الكاثود

عملية إختزال

عملية إختزال

شحنة الانود

سالبة ( ) -

موجبة
 لنه يتصل بالقطب الوجب ) ( +
للبطارية "مصدرالطاقة الخارجي"

سالبة

شحنة الكاثود

موجبة ( ) +

حدوث التفاعالت

تحدث ألاكسدة والاختزال بشكل تلقائي
مستمر يطلق طاقة تستعمل في الحيط
الخارجي "إضاءة الصباح"

لنه يتصل بالقطب السالب ) ( -
للبطارية "مصدرالطاقة الخارجي"
تتحرك الالكترونات بفعل طاقة تمتصها
الخلية من مصدر خارجي "بطارية"
ليحدث تفاعل "ل تحدث بشكل تلقائي"

تعمل على الحاليل

تعمل على الحاليل و الصاهير
41

تُسمى الخليةُ المُستخدمةُ في التحليلِ الكهربائي :

 يحتوي مصهور كلوريد الصوديوم

-

2Cl

التفاعل عند ألانود (  (  ) +أكسدة )

-

التفاعل عند الكاثود (  (  ) -اختزال )

)2Na(I

التفاعل الكلي

+ Cl2

النتيجة النهائية
استخدامات الصوديوم
استخدامات الكلور

+ 2e

+

2Na+
)Cl2(g

→
2Na

→

2NaCl

→
-

+ 2e

)(I

2Cl

+

2Na

)(I

→

2NaCl

 يتكون الصوديوم  Naعند الكاثود
 يتصاعد غاز الكلور  Cl2عند الانود
 يدخل في مصابيح بخار الصوديوم
 يستخدم كمبرد للمفاعالت النووية
 تعقيم مياه الشرب
 تصنيع البوليمرات مثل بولي كلوريد الفينيل
 تصنيع البيدات الحشرية الختلفة

( تعمل الخلية على درجة حرارة
 301 Coحتى ينصهر امللح )
و ينتج عنها فلز الصوديوم و غاز الكلور
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① عندما يوصل تيار كهربائي بقطبين مغمورين في ماء نقي
ل يمر تيار كهربائي و ل يحدث تحليل كهربائي للماء علل .
② عند إضافة قطرات من حمض الكبريتيك  ،بتركيزات منخفضة إلى الاء
ً
النقي يصبح الحلول موصال للتيار الكهربائي و يحدث التحليل الكهربائي للماء كما بالشكل القابل :
 يحتوى الحلول الائي على ( ) 2H2O ، 4H+ ، SO4-2

عند ألانود ( أكسدة ) حيث يتواجد :
)+ 2 V ( SO4-2 )+1.23 V) H2O
عند الكاثود ( اختزال ) حيث يتواجد :
) 0 V ( 4H+ )-0.42 V) H2O
التفاعل( النهائي ) الكلي

النتيجة النهائية

-

O2(g) ↑+ 4H+ + 4e
↑ )2H2(g



-

↑ )O2(g) ↑ + 2H2(g



)(I

2H2O

+

)(aq

4H+

4e


)(I

2H2O

 عند ألانود يتصاعد غاز O2
 عند الكاثود يتصاعد غاز H2
ً
 يبقى عدد مولت حم ) )H2SO4ثابتا وبذلك
يعتبر حم الكبريتيك مادة محفزة
 حجم غاز  H2الناتج ضعف حجم غاز O2

ِعلل حجم غاز الهيدروجين ( (H2الناتج ضعف حجم غاز ألاكسجين  O2؟
ُ
 " ألن عدد مولت ألاكسجين الناتجة من أكسدة املاء (  , ) 1 molبينما تختزل كاتيونات الهيدروجين
وينتج (  ) 2 molمن غاز الهيدروجين عند الكاثود ( و هي نسبة وجودهما في الماء )
 علل يتأكسد املاء عند الانود
 ألن جهد اختزاله أقل من جهد اختزال أنيون الكبريتات SO4-2
 علل تختزل كاتيونات الهيدروجين من الوسط الحمض ي عند الكاثود
 ألن جهد اختزالها أكبر من جهد اختزال الماء
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 مالحظة  :الفرق بين التحليل الكهربائي للمصهور والحلول وجود الاء
 لن الاء قد يشارك في التفاعل و قد ل يشارك)
( قد يحدث له أكسدة وقد يحدث له اختزال )

يحتوي املحلول على ( أنيونات  Cl -و كاتيونات  Na +و جزيئات املاء  H2Oو أقطاب جرافيت "خاملة " )

عند ألانود ( أكسدة )
حيث يتواجد:
) +1.23 V ) H2O
) + 1.36 V ( Cl-

عند الكاثود ( اختزال )
حيث يتواجد :
)- 0.42 V) H2O
) -2.7 V ( Na+

ً
عند بدء عملية التحليل الكهربائي يتأكسد الاء أول (لن جهد اختزاله أقل)

2H2O(l)  O2(g) ↑+ 4H+(aq) + 4eولكن تراكم غاز ألاكسجين على القطب يرفع جهد اختزال املاء
ليصبح أكبر من جهد اختزال الكلور فيتأكسد أنيون الكلوريد
2Cl-(aq)  Cl2(g) ↑ + 2eعند الكاثود تتواجد كاتيونات الصوديوم و املاء وبما أن جهد اختزال
املاء أكبر من جهد اختزال الصوديوم يختزل املاء .
2H2O(l) + 2e-  H2(g) ↑ + 2OH-

التفاعل ( النهائي ) الكلي :
)2Na+(aq) + 2Cl-(aq) + 2H2O(l) → Cl2(g) ↑ + H2(g) ↑ + 2Na+(aq) + 2OH-(aq
النتيجة النهائية

① يتصاعد غاز الكلور ( (Cl2عند ألانود
②يتصاعد غاز الهيدروجين عند الكاثود
③ يصبح الوسط قلوي عند الكاثود بسبب تكون هيدروكسيد الصوديوم
ويمكن أن يتحول لون كاشف أزرق البروموثيمول الى اللون ألازرق
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الطالءِبالكهرباءِ

هوِترسيبِطبقةِرقيقةِمنِفلزِعلىِجسمِمعدنيِيفِخليةِالكرتوليتية

أهمية الطالء بالكهرباء

حماية سطح الفلز الراد طالؤه من التآكل و تجميله

الفلزات المستخدمة

الذهب  -الفضة  -النحاس  -النيكل  -الكروم

عادة في عملية الطالء
طبقة الفلز المترسبة

رقيقة للغاية يتراوح سمكها ما بين ( (5 × 10-5 cmالى ((1 × 10 -3 cm

مثال

طالء ملعقة نحاسية بطبقة من الفضة
ً
① تنظف اللعقة جيدا .

الخطوات

لصدر التيار

② يتم توصيل اللعقة بالقطب السالب ( الكاثود )
الكهربائي  ،والفضة بالقطب الوجب
( ألانود ) لصدر التيار الكهربائي .
③ يتم غمر القطبين في محلول أحد أمالح الفضة
الفضة (  ( ) AgCNالالكتروليت )

ً
مثال  :سيانيد

④ يمرر تيار كهربائي لفترة زمنية مناسبة حيث تتحرك كاتيونات الفضة من الانود
باتجاه الجسم العدني ( اللعقة ) فتتغطي اللعقة بطبقة من الفضة

 ما هي الواد التي تحتاج إليها لطالء مسمار حديدي بالنحاس  ،وضح بواسطة شكل تخطيطي كيف
يمكن ترتيب هذه الواد حتى يتم الطالء ؟
................................................................................................ ...........................................................................................................

 مالحظة  :عِند صَقلِ ( العملية العكسية للطالء الكهربائي ) جسم معدني نقوم
بوصله باألنود
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دُحِضت نظرية ( القوة الحيوية ) عام  8181و التي كانت تنُص على أن المصدر الوحيد
للمركبات العضوية هو الكائنات الحية
فقد استطاع فريدريك فولر Friedrich Wohlerتحضير مادة اليوريا  CO(NH2)2من
مواد غير عضوية.

أهميةِعنصرِالكربون  :يدخل في عملية البناء الضوئي و هي السبب وراء تسمية الكربون
عنصرِاحلضارة

أو

العنصرِاألساسيِللحياةِعليِاألرض

 يعتبر النفط و الفحم الحجري الصدرين الرئيسين للمواد العضوية
 ما القصود ب ـ
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دُحِضت نظرية ( القوة الحيوية ) عام  8181و التي كانت تنُص على أن المصدر الوحيد
للمركبات العضوية هو" الكائنات الحية "
 فقد استطاع فريدريك فولرFriedrich Wohler
تحضير مادة اليوريا  CO(NH2)2من مواد غير عضوية.

أهميةِعنصرِالكربون  :يدخل في عملية البناء الضوئي و هي السبب وراء تسمية الكربون
عنصرِاحلضارة

أو

العنصرِاألساسيِللحياةِعليِاألرض

 يعتبر النفط و الفحم الحجري الصدرين الرئيسين للمواد العضوية

 ما القصود ب ـ
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أروماتية

أليفاتية

(ِعطريةِ)ِ

مشتقاتِاملركباتِاهليدروكربونية

مركبـــاتِهيـــدروكــربـــونيـــة

مشبعة

الكانات

غير مشبعة

الكينات

الكاينات
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

مركبــاتِهيــدروكـــربونيـــة

مشتقاتِاملركباتِاهليدروكربوينة

هيِمركباتِعضويةِتتكونِمنِ

هيِمركباتِحتتويِعلىِالكربونِو
اهليدروجيِباإلضافةِلعناصرِأخرىِمثلِاألكسجيِِ

عنصريِالكربونِوِاهليدروجيِفقط

 ِ،النيرتوجيِِِ،الكربيتِِ،اهلالوجيناتِ

ِ

مشبعة

هيِمركباتِتكونِ

فيهاِمجيعِالروابطِ
بيِذراتِالكربونِ

روابطِتساهميةِأحادية

غريِمشبعة

هيِمركباتِحتتويِعلىِ
األقلِِعلىِرابطةِ

تساهميةِثنائيةِأوِثالثيةِ
واحدةِبيِذرتيِكربون

امليثانِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

اإليثيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِااليثاينِِ
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األولية

التركيبية

الجزيئية

التركيبية
المكثفة

الكاملة

 قارن بين الصيغة األولية والصيغة الجزيئية ؟

الصيغةِاجلزيئية
هيِالصيغةِالواقعية أوِِاحلقيقيةِللمركبِالتيِ
متثلِِمكوناتِجزئِاملركب

املضاعف

الصيغةِاألولية
هيِالصيغةِالتيِتعربِعنِعددِذراتِاملركبِ
بأصغرِرقم ِصحيح

الصيغة الجزيئية = الصيغة األولية  Xالمضاعف

سكر الجلوكوز C6H12O6
حمض الاسيتيك C2H4O2
C6H6
C4H8

6
2
6
4

CH2O
CH2O
CH
CH2

 الصيغتان التركيبية و التركيبية الكثفة تعبران عن كيفية ترتيب و ارتباط ذرات العناصر الداخلة في
تركيب الركب الكيميائي مثل :

ايثاين

بروباين
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إيثين

 قارن بين الصيغة التركيبية الكاملة والصيغة التركيبية الكثفة ؟
الصيغةِالرتكيبيةِالكاملة

الصيغةِالرتكيبيةِاملكثفة

هيِالصيغةِالتيِتوضحِمجيعِالذراتِوِالروابط ِيفِاجلزئ

هيِالصيغةِالتيِالِتظهرِبعضِالروابطِِاملوجودةِيفِاجلزئ

 أكتب الصيغة التركيبية الكاملة والصيغة التركيبية الكثفة لأللكانات مستقيمة السلسلة التالية :

عدد ذرات الكربون

الصيغةِالرتكيبيةِالكاملة

ثالث ذرات كربون
C3H8

الصيغةِالرتكيبيةِاملكثفة

CH3CH2CH3

أربع ذرات كربون
C4H10

CH3CH2CH2CH3
أو CH3(CH2)2CH3

خمس ذرات كربون
C5H12

CH3CH3

CH3
C2H6

H H
H - C- C - H
H H
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األلكـــانـــات

هيِمركباتِهيدروكربونيةِاليفاتيةِمشبعةِحتتويِعلىِروابطِتساهميةِأحاديةِفقط

الصيغة العامة لها

 CnH2n + 2حيث تمثل ( nعدد ذرات الكربون)

مثال

امليثان ( )CH4وإلايثان ()CH3 - CH3

مستقيمةِالسلسلة

متفرعةِالسلسلة
CH3

CH3CH2CH2CH2CH2CH3

CH3CH2CH2CHCH2CH3
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ِ

أوال  :تسمية األلكانات مستقيمة السلسلة بنظام األيوباك ( ) IUPAC
ً

الهيدروكربونات البسيطة تسمى بأسماء لتينيــة تتـألف من مقطـعين ألاول يشير إلى عدد ذرات الكــربون
وألاخيــر يدل على صنف الهيدروكربون فبالنسبة لعدد ذرات الكربون يستخدم فيها ألاعداد الالتينية
املقطـــعِالــــــدالِعلــــــىِعـــددِذراتِالكــــربـــــونِِِِِِ+املقطــــــعِآن
عددِذراتِالكربون

املقطعِالدالِعلىِعددِذراتِالكربونِبالالتيني

1

ميث Meth
إيث Eth
بروب Prop
بيوت But
بنت Pent
هكس Hex
هبت Hept
أوكت Oct
نونا nona
ديكا deca

2
3
4
5
6
7
8
9
10

في الولعات

االسم

الصيغةِاجلزيئية

ميثـــان

CH4

ايثـــان

C 2H 6

بروبـــان

C 3H 8

بيوتـــان

C4H10

بنتـــان

C5H12

هكســـان

C6H14

هبتـــان

C7H16

أوكتـــان

C8H18

نونــــان

C9H20

ديكـــان

C10H22

وقود للمنطايد
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ماِهيِالذرةِأوِاجملموعةِالبديلةِ(ِالتفرعِ)ِِ؟

من ضمن المجموعات البديلة مجموعات األلكيل
و التي تنتُجُ من استبدال المقطع (آن) من األلكان بالمقطع (يل)

 الصيغةِالعامةِجملموعةِاأللكيل :

األلكان

الصيغةِ
اجلزيئية

الصيغةِالرتكيبةِاملكثفة

CnH2n + 1
اسمِشقِ

صيغةِالشق

األلكيل

CH4

CH4

CH3 -

CH3 -

C2H6

CH3CH3

C2H5 -

CH3CH2 -

C3H8

CH3CH2CH3

C3H7 -

CH3CH2CH2 -

C4H10

CH3CH2CH2CH3

C4H9 -

CH3CH2CH2CH2-
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 نختار أطول سلسلة هيدروكربونية متصلة ( مستمرة ) و تسمى بنفس الطريقة السابقة ( ألكان )
( مع العلم بأنه ليس بالضرورة أن تكون أطول سلسلة في خط مستقيم )
 يبدأ الترقيم من الطرف ألاقرب إلى الشق ( الفرع ) بحيث تأخذ ذرة الكربون التصل بها الشق الرقم ألاقل .

و يسمى الركب كما يلي :

رقم ذرة الكربون التي يتصل بها الشق  +اسم الشق  +اسم األلكان ( السلسلة األساسية )

ً
 في حالة وجود أكثر من شق  ،يتم ترتيب أسماء الشقوق أبجديا مثل ( إيثيل قبل ميثيل )
دون النظر إلى ترتيب القاطع العددية التي تسبق كل مجموعة .
 عندما يوجد شقان على نفس ذرة الكربون يكرر الرقم مع كل شق .

تستخدم القاطع ثنائي  ،ثالثي عندما يوجد شقان أو ثالث شقوق متشابهة على نفس السلسلة .
 استخدام إشارات الفصل الصحيحة (عالمات الوقف مثل الفاصلة و الشرطات ) وهذه الخطوة مهمة جدا
حيث تستخدم الفواصل لفصل ألاعداد ( مثل  ) 3 , 2وتستخدم الشرطات لفصل ألاعداد و الكلمات (مثل  -3، 2ثنائي اليثيل ) .

 سمي ألالكانات التالية بنظام ألايوباك

( : ) IUPAC

CH3 - CH2 - CH2 - CH - CH3
CH3
CH3
4

3 2
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 أوجد أصل الكلمة ( ألالكان ) وهو القطع " " في اسم الهيدروكربون الشبع )
ثم اكتب سلسلة الكربون ألاطول التي ستصبح السلسلة الرئيسية
 رقم ذرات الكربون في سلسلة الكربون الرئيسية
 حدد الجموعات البديلة و قم بتوصيلها بالواقع الصحيحة في سلسلة الكربون الرئيسية التي رقمتها
 أضف ذرات الهيدروجين بحسب الحاجة ( لتكوين روابط الكربون التساهمية ألاحادية ألاربع )



 -3 ميثيل الهكسان
CH3
CH3 — CH2 — CH — CH — CH2 — CH3
1

3

2

4

5

6

 - 4,2,2 ثالثي ميثيل البنتان

CH3
CH3
CH3 — CH — CH — CH — CH3
CH3

 –4 إيثيل  – 4 ، 3 ، 2 -ثالثي ميثيل ألاوكتان

 -3 إيثيل البنتان
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.




ِِعللِ ألنها مركبات غير قطبية بينما الماء جزئ قطبي



 علل  :تميل الهيدروكربونات ذات الكتل الولية الصغيرة أن تكون غازات أو سوائل ذات
درجات غليان منخفضة   .ألن قوى التجاذب بين جزيئاتها ضعيفة جداً
السالسلِاملتشابهةِالرتكيبِ :
ً
عللِ :تعتبر ألالكانات مستقيمة السلسلة مثال على السالسل التشابهة التركيب ؟
 ألن كل مركب منها يزيد عن الذي يسبقه بمجموعة ميثيلين  CH2واحدة فقط
الصيغة التركيبية المكثفة

درجة الغليان ) ( Co

CH4

- 161

CH3CH3

- 88,5

CH3CH2CH3

- 42

CH3CH2CH2CH3

- 0,5

CH3CH2CH2CH2CH3

36

CH3CH2CH2CH2CH2CH3

68,7

علل  :درجة غليان البيوتان أعلى من درجة غليان البروبان ؟
 ألن درجة غليان األلكانات مستقيمة السلسلة ترتفع بزيادة عدد ذرات الكربون فيها وعد ذرات الكربون

في البيوتان أكبر من عدد ذرات الكربون في البروبان  أي تزداد بزيادة الكتلة الجزيئي
CH3CH2CH2CH3

CH3CH2CH3
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الكاينات

الكينات

عللِ :سبب تسمية الهيدروكربونات غير املشبعة بهذا الاسم
ألنها تحتوي على عدد أقل من العدد األقصى لذرات الهيدروجين في صيغها التركيبية نظرا لوجود الروابط الثنائية أو الثالثية

األلكينات Alkenes

اهليدروكربوناتِالتيِحتتويِعليِروابطِكربونِ–ِكربونِتساهميةِثنائية

الصيغة العامة لها

 CnH2nحيث  nتدل على عدد ذرات الكربون في الجزيء

أبسط ألالكينات

إيثين (إيثيلين)  ، CH2 = CH2و البروبين (بروبلين) CH3 CH = CH2



C2H4

ً
أوالِِ:تسميةِاأللكيناتِمستقيمةِالسلسلةِحبسبِنظامِااليوباكِِ:

 نختار أطول سلسلة كربونية متصلة تحتوي على الرابطة التساهمية الثنائية وتعبر عن ألالكين
 نبدأ بترقيم ذرات الكربون في السلسلة من الطرف ألاقرب للرابطة التساهمية الثنائية .
 نكتب رقم ذرة الكربون التي تبدأ عندها الرابطة الثنائية أول  ،ثم نضع خط قصير ثم القطع الدال
على عدد ذرات الكربون ثم القطع

( بدل من القطع

في ألالكان )

مكان الرابطة  +المقطع الدال على عدد ذرات الكربون  +ين


CH2 -

58

ً
ثانياِِ:تسميةِاأللكيناتِمتفرعةِالسلسلةِحبسبِاأليوباكِِ:
 نتبع جميع ألاسس الستخدمة في تسمية ألالكانات التفرعة  ،مع مالحظة -:
 يجب أن تحتوي

متصلة ( مستمرة ) على

.

 الرابطة الثنائية لها ألاولوية  -عند ترقيم السلسلة غير الشبعة  -على شقوق ألالكيل .


:

CH2 = CH2

ايثين

CH3 - CH = CH - CH3

CH2 = CH - CH3

 - 2بيوتين

بروبين

CH3 - CH = CH - CH2 - CH3

 - 2بنتين

CH3

CH2 = CH - CH2 - C - CH3
CH3

CH3

CH3 - CH = CH - CH - CH2 - CH3

CH3 - CH = CH - CH2 - CH - CH3
CH2CH3
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األلكاينات
Alkynes

اهليدروكربوناتِالتيِحتتويِعليِروابطِكربونِ–ِكربونِتساهميةِثالثية

الصيغة العامة لها

 CnH2n-2حيث  nتدل على عدد ذرات الكربون في الجزيء

أبسط األلكينات

إيثياين (أسيتيلين)  ، CH ≡ CHو البروباين CH3 - C ≡ CH




) ( CH ≡ CH


˚180
( SP


 سم الركبات التالية :

C - CH2 - CH2 - CH3

CH3 - C

 - 2هكساين

CH3

C - CH - CH3

CH3 - CH2 - C
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0.9 0.7

(




 قارن بين األلكانات و األلكينات وِِاأللكاينات

العائلةِ

الرابطةِ C - C

الصيغةِالعامة

أبسطِأفرادِهذهِالعائلة

جميعها تساهمية أحادية

CnH2n + 2

اليثان

CH4

تحتوي تساهمية ثنائية واحدة على ألاقل

CnH2n

الايثين ( ايثيلين )

C2H4

تحتوي تساهمية ثالثية واحدة على ألاقل

CnH2n-2

إلايثاين ( الاستيلين )

C2H2
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تفاعالتِاالحرتاق

تفاعالتِاالستبدالِ(ِأوِاإلحاللِ)

تـفـاعالتِاإلضـافــة

ِ

ِتفاعالتِاالحرتاق :
 تتم عملية الاحتراق لكل من الهيدروكربونات الشبعة و غير الشبعة علي حد سواء .وأهمها تفاعالت
الاحتراق الكامل بوجود كمية وافرة من ألاكُجين فينتج ثاني أكسيد الكربون و بخار الاء و طاقة حرارية مثل :


:

CO2 + 2H2O + heat



:

2CO2 + 2H2O + heat



:

CH4 + 2O2

C2H4 + 3O2

2CO2 + 2H2O + heat

C2H2 +

O2

ِتفاعالتِاالستبدالِ(ِأوِاإلحاللِ)ِ:
تتم عملية الاستبدال للهيدركربونات الشبعة حيث تستبدل فيها ذرة هيدروجين أو أكثر بذرات أخرى
 مثل  :تفاعل ألالكانات مع الهالوجينات

CH3Cl + HCl

→

+ Cl2

CH2Cl2 + HCl

→

CH3Cl + Cl2

CHCl3 + HCl

→

CH2Cl2 + Cl2

CCl4 + HCl

→

CHCl3 + Cl2

CH4
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ِ
إضافة الهيدروجين H2

إضافة الهالوجين X2

إضافة هاليد الهيدروجينHX

إضافة الماء H2O

تتميز بها الهيدروكربونات غير الشبعة و تتم عادة بوجود مادة محفزة عند درجة حرارة ˚200 C
وينتج منها تكوين مركبات مشبعة مثل:

 إضافةِاهليدروجي ( ) H2
H2

CH2 = CH2

+

C-H ≡ C-H
إيثاين

إيثين
CH3 - CH3

CH2 = CH2 +

H2

إيثين

إيثان

مالحظة  :عند استخدام الباالديوم (  ) Pdغير المنشط كمادة محفزة تتم إضافة الهيدروجين على مرحلة واحدة

 إضافةِاهلالوجي ( ) X2
تتفاعل ألالكينات و ألالكاينات مع الهالوجينات مثل الكلور أو البروم باإلضافة فينتج هاليدات الكربون
Cl

Cl

H-C- C - H
H

H

Cl

Cl

CH2Cl-CH2Cl

→

Cl2

إيثين

 2,1ثنائي كلورو إيثان

غير مشبع

مشبع
PCl3

CH-Cl = CH-Cl

H-C- C - H
Cl

Cl

+

CH2 = CH2

H - C ≡ C - H + Cl2

 2,1ثنائي كلورو إيثين

إيثاين

غير مشبع

غير مشبع

CH-Cl2-CH-Cl2
 2,2,1,1رباعي كلورو إيثان

PCl3

CH-Cl = CH-Cl + Cl2
 2,1ثنائي كلورو إيثين
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 إضافةِهاليدِاهليدروجي ) ) HX
تتفاعل ألالكينات مع هاليدات الهيدروجين فينتج مركبات مشبعة أحادية الهالوجين مثل تفاعل
إلايثين مع كلوريد الهيدروجين( : ) HCl
CH3-CH2-Cl

→

CH2 = CH2 + HCl

 -1كلورو إيثان

إيثين

تتفاعل ألالكاينات مع هاليدات الهيدروجين فينتج مركبات مشبعة ويتم التفاعل على مرحلتين :
مثل تفاعل الايثاين مع كلوريد الهيدروجين :
CH2 = CH-Cl
CH3 - CH-Cl2

→

→

HCl
HCl

+

CH ≡ CH

CH2 = CH-Cl +

ِِمالحظة  :في حالة األلكينات غير المتماثلة يجب تطبيق قاعدة ماركينوكوف
قاعدةِماركينوكوف

H+

HX

X-

CH3 - CH- CH3

→

H-Cl

CH3 - CH = CH2 +

Cl
-2
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إضافةِاملاء ( ) H2O
اىلِاأللكينات

اىلِااللكاينات
كيتون

كحول

 عند إضافة الاء إلى ألالكين ينتج عن هذا التفاعل تكوين الكحولت ويتم ذلك في وجود حمض
الكبريتيك(  ) H2SO4كمادة محفزة و التُخين (  (170 : 180 0Cماعدا .
CH3-CH2-OH
CH3 – CH – CH3

170 - 180 0C

CH2 = CH2 + H2O

→

CH2 = CH – CH3 + H2O

OH
عند إضافة الاء إلى ألالكاين ينتج عن هذا التفاعل كيتونات

إضافة الاء إلى الايثاين الذي ينتج الايثانال (ألدهيد)

ويتم ذلك في وجود حمض الكبريتيك وكبريتات الزئبق ( )HgSO4 /H2SO4والتُخين من ( (70 : 80 0C

2
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حلقيةِغريِمشبعةِ(ِاألريناتِ)

حلقيـــــةِمشبعــــــة

 يعتبر النفط و الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة املهمة في عاملنا.
 ينتج كالهما من ترسب مكونات عضوية و مجهريه حيوانية و نباتية و دفنها تحت طبقات سميكة
من التربة ملاليين السنيين لذلك يسميان ( الوقود األحفوري )  ,وهما مصدران غير متجددان للطاقة.
 البترول أو النفط الخام مادة لزجة مكونة من مزيج من الهيدروكربونات املختلفة
يمكن فصلها إلي مشتقات نفطية  ,بواسطة عملية التقطير التجزيئي بسبب اختالف درجة غليانها .
 املشتقات النفطية عديدة و تعود أهميتها إلي توليدها طاقة عالية عند احتراقها .
 تستخدم في تأمين الطاقة الضرورية للمطاحن  ,ماكينات قص الحطب  ,مضخات املياه ,السيارات
أهم مشتقات النفط ( البنزين ) الذي يعتبر الهيدروكربون العطري ألاساس ي .

فراداي .



كيكولي .



 من خواص البنزين أنه

ً
تفاعال من ألالكينات و ألالكاينات .

 يستخدم كمذيب لكثير من الواد غير القطبية و في قطاعات تجارية و صناعية كثيرة
 من أهم استخداماته هي دخوله في إنتاج الركبات العطرية .
 أدي ارتباطه ببعض الشاكل الصحية  ،مثل وجع الرأس  ،إلاغماء  ،ألامراض السرطانية
إلى استبداله ببدائل أقل سمية منها ميثيل البنزين
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اهليدروكربوناتِاحللقية :

اصطلح روبيرت روبسون الرمز الدائري للعطرية و اشاع موريسون و بويد استخدامه
 حلقات الكربون الؤلفة من ما بين (  ) 20 : 3ذرة كربون متوفرة في الطبيعة .
 حلقات الكربون الؤلفة من ما بين (  ) 6 : 5ذرة كربون هي ألاكثر وفرة في الطبيعة .
أشـكالِاحلـلقــات

متثيلِاحللقاتِاملغلقة

ألكاناتِحلقية
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ِ

وتحتوي هذه الركبات على حلقات مفردة أو مجموعة حلقات

علل تسمى ألارينات (الطولوين  ،أنيلين) قديما بالركبات العطرية ؟
ألن أغلبها له روائح جميلة ويعتبر البنزين  C6H6هو أبسطها
املركبِالعطري :
جزئِالبنزين :
وهنالك اختالف فيزيائي و كيميائي بين حلقة البنزين و ألالكانات الحلقية و السبب في ذلك :
 أن يبقي لكل ذرة كربون إلكترون حر يشارك في رابطة تساهمية ثنائية "
يمكن رسم البنزين بصيغتين مختلفتين كما في الشكلين :

 يمثل هذان الشكالن التركيبيان الحالتين التضادتين للمشاركة إلالكترونية بين كل ذرتي كربون متجاورتين
 يوضح أحد التركيبين وجود رابطة تساهمية أحادية ما بين ذرتي كربون
 يوضح التركيب آلاخر وجود رابطة تساهمية ثنائية بين ذرتي الكربون نفسهما.
 و هذا يعطي للبنزين خاصية " الرنين "" Resonance
ظاهرةِالرني :
ً
ً
علل  :جزئ البنزين أقل نشاطا ( أكثر استقرارا )

من الهكسان الحلقي

ألن البنزين من الجزيئات التي يحدث فيها الرنين حيث تكون هذه المركبات أكثر ثباتا من الجزيئات المماثلة التي ال يحدث فيها
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األحادية

التعريف
طريقة
التسمية

الثنائية

املشتقاتِاألحاديةِللبنزينِتنتجِباستبدالِذرةِ

املشتقاتِالثنائيةِللبنزينِتنتجِباستبدالِ

اسم الذرة أو الجموعة الذرية البديلة  +بنزين

نحدد موضع الشقين على الحلقة
ثم نكتب أسماء الشقين ( حسب ترتيبهما أبجديا ) بنزين

هيدروجيِواحدةِمنهِبذرةِأوِجمموعةِذرية

جمموعتيِبديلتيِحملِاهليدروجيِيفِالبنزين

CH3

CH2CH3
 - 1ايثيل  - 3بروبيل بنزين
CH2CH2CH3

مثال

ميثيل بنزين

عند حلول مجموعتين بديلتين محل ذرتي الهيدروجين على حلقة البنزين تسمى حسب نظام األيوباكِكماِيلي :

 هناك ثالثة أيزوميرات تركيبية مختلفة للمركب العطري ثنائي ميثيل البنزين C6H4(CH3)2
CH3

 - 2 ، 1ثنائي ميثيل البنزين
أو (

CH3

)
CH3

 - 3 ، 1ثنائي ميثيل البنزين
أو (

)

CH3
CH3

 - 4 ، 1ثنائي ميثيل البنزين
أو (

)

CH3
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شقِالفينيلِأوِ(اآلرايل)ِِ:

 ،و يعتبر اسم السلسلة

فينيل C6H5

الكربونية ألاطول هو الاسم ألاساس ي للمركب مثل :

سم الركبات التالية :
CH2CH3

CH3
CH3
CH2CH2CH3

CH2CH2CH3
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ل عليه كم من العبارات التالية :
 اكتب االسم او المصطلح العلمي الذي تد ُ
 ) 1مركبات تحتوي على عنصر الكربون ما عدا أول اكسيد الكربون و ثاني أكسيد الكربون
 ) 2مركبات عضوية تحتوي على الكربون و الهيدروجين فقط
 ) 3مركبات عضوية جميع الروابط بين ذرات الكربون فيها روابط تساهمية أحادية
 ) 4مركبات تحتوي على رابطة تساهمية ثنائية أو تساهمية ثالثية واحدة على الاقل بين ذرتي كربون
 ) 5الصيغة التي تعبر عن عدد ذرات الركب بأصغر رقم صحيح
 ) 6الصيغة الواقعية أو الحقيقية للمركب التي تمثل مكونات جزيء الركب
 ) 7أبسط أنواع الهيدروكربونات و تحتوي على روابط تساهمية أحادية فقط بين ذرات الكربون
 ) 8الذرة أو الجموعة التي يمكن أن تحل محل ذرة الهيدروجين في جزيء الهيدروكربون الاساس ي
 ) 9الكانات تتكون عند إضافة مجموعة ألالكيل البديلة الى الالكان مستقيم السلسلة
 ) 11الهيدروكربونات التي تحتوي على روابط كربون  -كربون تساهمية ثنائية
 ) 11الركبات العضوية التي تحتوي على روابط كربون  -كربون تساهمية ثنائية أو تساهمية ثالثية
 ) 12الصيغة التي توضح جميع الذرات و الروابط في الجزئ
 ) 13الصيغة التي ل تظهر بعض الروابط الوجودة في الجزئ
 ) 14تفاعالت تشارك فيها الهيدروكربونات الشبعة و غير الشبعة و تتم بوجود كمية وافرة من الاكُجين
و ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون و بخار الاء
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 ) 15تفاعالت تمتاز بها الهيدروكربونات الشبعة و الحلقية و تستبدل فيها ذرة هيدروجين أو أكثر بذرات
أخرى مع الحفاظ على سلسلة الركب الكربونية
 ) 16تفاعالت تمتاز بها الهيدروكربونات غير الشبعة و تتم عادة بوجود مادة محفزة و ينتج
عنها تكوين مركبات مشبعة
 ) 17عالم انجليزي درس أبسط هيدروكربون عطري
 ) 18عالم يعتبر أول من وضع التكوين الحلقي لجزئ البنزين
 ) 19الركبات العضوية التي تحتوي على حلقة الكربون
 ) 21الجموعات الخاصة من الهيدروكربونات الحلقية غير الشبعة
 ) 21حلقة سداسية الاضالع كل رأس من رؤوسها عبارة عن ذرة كربون مرتبطة بذرة هيدروجين
 ) 22تمثيل جزئ ما بتركيبين صحيحين و متساويين أو أكثر
 ) 23شق ينتج من حذف ذرة هيدروجين من حلقة البنزين
 ) 24مركبات تحتوي على مجموعتين بديلتين متصلة بحلقة البنزين
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 وضح بالمعادالت الكيميائية الرمزية فقط ماذا يحدث في الحاالت التالية :
 ) 1ا احتراق التام للميثان

 ) 2الاحتراق التام لاليثاين

 ) 3الاحتراق التام لاليثين

 ) 4إضافة الاء الى البروبين في وجود حمض الكبريتيك كمادة محفزة

 ) 5إضافة الاء الى  - 2بيوتاين في وجود حمض الكبريتيك و كبريتات الزئبق  IIعند درجة 80 oC

 ) 6اضافة الاء الى الايثاين في وجود حمض الكبريتيك و كبريتات الزئبق  IIعند درجة 80 oC

 ) 7تفاعل مولين من حمض الهيدروكلوريك مع الايثاين

 ) 8اضافة كلوريد الهيدروجين الى البروبين

 ) 9تفاعل الايثاين مع الهيدروجين في وجود النيكل الساخن عند درجة 200 oC
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 اكتب الصيغة التركيبية الكاملة لكل من المركبات التالية حسب المطلوب بالجدول :
االسمِحسبِااليوباك

الصيغةِالرتكيبيةِالكاملة

ِاالسمِحسبِااليوباك ِِالصيغةِالرتكيبيةِالكاملة

بنتان حلقي

الطولوين

ميتا ثنائي ميثيل بنزين

 - 2فينيل بنتان

الهكسان الحلقي

الفينول

 - 1ايثيل  - 3بروبيل البنزين

 - 2فينيل البروبان

ثنائي فينيل

ايثيل البنزين

 - 4 , 1ثنائي ميثيل البنزين

 - 2 , 1ثنائي ميثيل البنزين
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 قارن بين كل من :
وجهِاملقارنة

البنزين

اهلكسانِاحللقي

الصيغة التركيبية
ظاهرة الرنين
( تحدث  -ل تحدث )
الهيدروكربون
( حلقي مشبع  -حلقي غير مشبع )
الثبات أو الاستقرار
( أكثر  -متساوي  -أقل )
ي منها تمثل صيغة جزيئية :
ل صيغة أولية و أ ٌ
ي من الصيغ التالية نمث ُ
أٌ
صيغةِاملركب

نوعِالصيغةِ

C6H6
CH2O
C3H8
C6H12O6
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CH3

ميثيل بنزين

C2H5

ايثيل بنزين

( طولوين )

OH

الفينول

CH3 CH CH2 CH3

 - 2فينيل البيوتان

CH2 CH2 CH3

CH3 CH CH3

 - 1فينيل بروبان

 - 2فينيل بروبان

( بروبيل بنزين )

( أيزوبروبيل بنزين )

CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3

 - 3فينيل الهكسان
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