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قبل بدء الـدرس، اعرض عىل الطالب رشحيـة الرتكيز رقم 
(15) الواردة يف مصـادر التعلم للفصول (5-1)، ويمكنك 
عرضهـا ملونة من خـالل الرجـوع إىل املوقـع اإللكرتوين: 
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الرئيسةالفكرة

ن   اكتب عىل السبورة املعادلة الكيميائيّة للتأيُّ 
ل حلمض األكساليك، واكتب املاء عىل أنّه مادة متفاعلة.  األوَّ

 H  2  C  2  O  4(s)  +  H  2  O  (1)  →  H  3   O  +   (aq) + H C  2    O  4   -   (aq) 

وأرش إىل أنّ +H3O ، أو أيون اهليدرونيوم يمثّل أيون هيدروجني 
نًـا تراكيـب لويـس ذات  ـا، ثـمّ أعـد كتابـة املعادلـة مبيِّ تميِّهً مُ
النقـاط اإللكرتونيّـة جلميع املـوادّ املتفاعلة والناجتـة. مالحظة: 
محـض األكسـاليك هو محـض اإليثانويـك ثنائي الكربوكسـيل 
(Ethanedioic acid). واسـأل: مـاذا حيصـل بـني جزيئـات  

H  2  C  2  O  4  و H  2 O يف أثنـاء التفاعل؟ ينتقـل أيون هيدروجني، أو 
بروتـون، من جـزيء  H  2  C  2  O  4  إىل جـزيء  H  2 O ، حيث يرتبط 
ح أنَّ  أيـون اهليدروجـني بـزوجٍ متـاحٍ مـن اإللكرتونـات. وضِّ
   H  2  C  2  O  4  َّأحد نامذج األمحاض والقواعد الشـائعة يركـز عىل أن
ا ثانيًا  يفقـد أو يكتسـب أيون هيدروجـني، ولكن هنـاك نموذجً
ا  يركز عـىل أنّ أيون اهليدروجني من جزيء  H  2  C  2  O  4  يقبل زوجً
مـن اإللكرتونـات من جزيء املـاء، لـذا أرش إىل أنّ النموذجني 
مان رؤيتني خمتلفتني حول كيفيّة  صحيحان ومقبوالن، ومها يقدّ

  حدوث التفاعل. 


حتــدد اخلـــواص الفيـزيـائـيــة  
والكيميائية لألمحـاض والقواعد.
تصنّف املحاليل إىل محضية، أو  

قاعدية، أو متعادلة.
تقارن بـني نـامذج أرهينيوس،  
وبرونسـتد - لـوري، ولويس  

لألمحاض والقواعد.


 نموذج يسـتعمل 
التمثيـل النقطـي لإللكرتونـات؛ 
ليبني كيفية ترتيـب اإللكرتونات 

يف اجلزيئات.


املحلول احلميض

املحلول القاعدي
نموذج أرهينيوس

نموذج برونستد – لوري
احلمض املرافق (املقرتن)
القاعدة املرافقة (املقرتنة)

األزواج املرتافقة
مواد مرتددة (أمفوتريية) 

نموذج لويس 


Introduction to Acids and Bases

 الرئيسةالفكرة

ا للمواد هـو تصنيفها إىل أمحـاض وقواعد.   إن التصنيف األكثر شـيوعً
ويمكـن متييز األمحاض من الطعم الالذع لبعض املرشوبات املفضلة لديك، أوالرائحة احلادة 

لبعض القواعد مثل األمونيا يف بعض املنظفات املنزلية.

Properties of Acids and Bases
أفراد  فينبّه  مستعمرته،  هيدد  بخطر  يشعر  عندما  (الفورميك)  امليثانويك  محض  النمل  يطلق 
املستعمرة كلها. أما األمحاض املذابة يف ماء املطر فتؤدي إىل تكوين كهوف كبرية يف الصخور 
وتستعمل  الزمن.  مرور  مع  القيِّمة  األثرية  واملواقع  األبنية  تلف  إىل  ا  أيضً وتؤدي  اجلريية، 
ا محض  األمحاض يف إضافة نكهة إىل الكثري من املرشوبات واألطعمة التي تتناوهلا. وهناك أيضً
الذي  فالصابون  حياتك؛  يف  ا  دورً القواعد  تلعب  كذلك  الطعام.  هضم  عىل  يساعد  املعدة  يف 
القواعد.  من  املعدة  اضطراب  عند  تتناوهلا  قد  التي  للحموضة  املضادة  واألقراص  تستعمله 
كام أن الكثري من املواد املنزلية -كالتي استعملت يف التجربة االستهاللية - أمحاض أو قواعد.
  قد تكون بعض اخلواص الفيزيائية لألمحاض والقواعد مألوفة، فأنت 
تعلم مثالً أن املحاليل احلمضية طعمها الذع، ومنها العديد من املرشوبات الغازية التي متتاز 
هبذا الطعم الالذع بسبب احتوائها عىل محيض الكربونيك  H  2  CO  3  والفوسفوريك  H  3  PO  4 ؛ 
ومنها الليمون واجلريب فروت الحتوائهام عىل محيض السرتيك واألسكوربيك؛ كام أن محض 
لِق.  ، وهلا ملمس زَ رّ ا. وربام تعلم أن املحاليل القاعدية طعمها مُ اخلل جيعل طعم اخلل الذعً
ف أي محض أو قاعدة أو  ا تعرّ ر كيف تصبح قطعة الصابون زلقة عندما تبتل. ال حتاول أبدً فكّ

أي مادة أخر يف املخترب عرب تذوقها أو ملسها.
 يبني الشكل 1-5  نبتتني تنموان يف تربتني خمتلفتني، فإحدامها تنمو يف تربة محضية، واألخر 

تنمو يف تربة قاعدية (قلوية).
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طرائق تدريس متنوعة

 اطلب إىل الطالب 
أن يستعملوا الرسوم أوالنامذج؛ 
تركيـب  بـني  الفـرق  لتوضيـح 
وأيـون  اهليدروكسـيد،  أيـون 
اهليدرونيوم، واطلب إليهم رشح 

 نامذجهم ورسومهم. 
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 اسـأل الطـالب كيف يكون 
ا، ثم بنيّ هلم  ملمس الصابون عندما يغسـلون أيدهيـم؟ زلِقً
أنّـه عندما تلمس ورقة تبّاع الشـمس احلمراء قطعة صابون 

 ل لوهنا إىل اللون األزرق  يتحوّ





1 .2A l  (s)  + 3 H  2 S O  4(aq)  → A l  2 (S O  4  )  3(aq)  + 3 H  2(g)  .a

b .CaC O  3(s) +2HB r  (aq) →CaB r  2(aq) +  H  2  O  (l) +C 

O  2(g) 

2 .  C  a  2+   (aq)  +   CO 3   
2- _(aq) + 2  H  +  (aq)  + 2B r  - _(aq) →

C O  2(g)  + C  a  2+   (aq)  + 2B  r  -   (aq)  +  H  2  O  (l) 

 C   O  3   2-   (aq)  + 2  H  +   (aq)  → C O  2(g)  +  H  2  O  (l) 

 ومن اخلواص األخر للمحاليل احلمضية والقاعدية مقدرهتا عىل توصيل 
الكهرباء بسبب تأينها. فاملاء النقي غري موصل للكهرباء، إال أن إضافة محض أو قاعدة إليه تنتج 

أيونات جتعل املحلول الناتج موصالً للكهرباء.
 يمكن تعرف األمحاض والقواعد من خالل تفاعلهام مع ورق تباع الشمس. 

ا من خالل تفاعالهتا مع بعض الفلزات وكربونات الفلزات. ف األمحاض أيضً ويمكن تعرُّ
ا من األصباغ املستعملة عادة يف التمييز   يعد تباع الشمس نوعً
تباع  ورق  لون  األمحاض  حماليل  ل  حتوّ إذ  2-5؛  الشكل  يف  كام  والقواعد،  األمحاض  حماليل  بني 

الشمس األزرق إىل األمحر، وحتول حماليل القواعد لون ورق تباع الشمس األمحر إىل األزرق. 
  يتفاعل كل من املاغنسيوم واخلارصني مع حماليل  
األمحاض، فينتج عن هذا التفاعل غاز اهليدروجني. وتصف املعادلة اآلتية التفاعل بني اخلارصني 

ومحض اهليدروكلوريك:
Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnC l  2 (aq) +  H  2 (g)

حماليل   مع  ا  أيضً  HCO 3  -  اهليدروجينية الفلزات  الفلزات  -CO 3  2 وكربونات  كربونات  وتتفاعل 
األمحاض منتجة غاز ثاين أكسيد الكربون CO2. فعند إضافة اخلل إىل صودا اخلبز حيدث تفاعل 
بني محض اإليثانويك (اخلل)  CH  3 COOH الذائب يف اخلل وكربونات الصوديوم اهليدروجينية 

NaHCO3، وينتج غاز CO2 الذي يسبّب ظهور الفقاعات.

NaHC O  3 (s) +  CH  3 COOH →  CH  3 COONa +  H  2 O(l) + C O  2 (g)

ف الصخر اجلريي (الذي يتكون بشكل  يستعمل اجليولوجيون حملول محض اهليدروكلوريك لتعرُّ
رئيس من CaCO3)، فإذا أدت بضع قطرات من احلمض إىل إنتاج فقاعات ثاين أكسيد الكربون 

دل ذلك عىل أن الصخر حيتوي عىل مادة اجلري.

   

 5-2 
HCl

  
NaOH



دل ذلك عىل أن الصخر حيتوي عىل مادة اجلري.


اكتب معادالت كيميائية رمزية موزونة للتفاعالت بني:  . 1

a. األلومنيوم ومحض الكربيتيك. 

b. كربونات الكالسيوم ومحض اهليدروبروميك.

2 ..1b اكتب املعادلة األيونية النهائية للتفاعل يف السؤال 
163163163

دفتر الكيمياء 

 اطلب إىل 
صوا امللصقات  الطالب أن يتفحَّ
املوجودة عىل األطعمة، واملنتجات 
التنظيـف  مـواد  مثـل  املنزليّـة، 
والشامبو، وأن يضعوا يف دفاترهم 
قوائم بأيِّ أمحاضٍ موجودة يف تلك 

 املنتجات. 
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� الشـكل 3-5 عند اخلطِّ العموديِّ املرسوم يف  
مركز الرسم. 

  

 تستعمل األمحاض والقواعد 
يف العديـد مـن العمليَّـات الصناعيّـة بـام فيهـا، تكريـر البرتول 
ر، والطـالء بالكهربـاء، وألـواح الدوائـر الكهربائيّـة،  والسـكّ
ومعادلـة املياه العادمة، ومعاجلة ميـاه الرصف الصحيّ وما فيها 
من النفايات، وختمري الكحول. وتشمل املنتجات التي تستعمل 
رات،  األمحـاض والقواعد يف إنتاجها ما ييل: األسـمدة، واملتفجّ
والبالستيك، واحلرب، والصابون، والورق، واألفالم، واألدوية، 
واألنسجة الصناعيّة، واألصباغ، وطالء البالستيك، واملذيبات، 

واملبيدات احلرشيّة. 



[H+]

[OH-]



C19-01C-828378-08-A
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[OH-][H+]

    [H+]  
[OH-]

    


 حتتوي املحاليل املائية مجيعها عىل أيونات اهليدروجني +H وأيونات 
 . ا أو متعادالً ا أو قاعديًّ اهليدروكسيد -OH. وحتدد الكميات النسبية من األيونني ما إذا كان املحلول محضيًّ

واملحاليل املتعادلة ليست محضية وال قاعدية.  
حيتـوي املحلـول احلمـيض عـىل أيونـات هيدروجـني أكثـر مـن أيونـات اهليدروكسـيد. يف حـني حيتـوي

 املحلول القاعدي عىل أيونات هيدروكسـيد أكثر من أيونات اهليدروجني. أما املحلول املتعادل فيحتوي عىل 
تركيزين متسـاويني من أيونات اهليدروجني وأيونات اهليدروكسـيد. ويمثل الشكل 3-5 هذه العالقات، يف 

ر العلامء فهمهم لألمحاض والقواعد.  حني يمثل الشكل 4-5 كيف طوّ
تتفاعل  إذ  الذايت؛  التأين  تسمى  عملية  يف   OH- وأيونات   H+ أيونات  من  متساوية  ا  أعدادً النقي  املاء  ينتج 

جزيئات املاء منتجة أيونات اهليدرونيوم +H3O، وأيونات اهليدروكسيد.  
 H  2 O(l) +  H  2 O(l)  ¡   H  3  O  + (aq) + O H  - (aq)

جزيئا ماءأيون اهليدرونيومأيون اهليدروكسيد

أيون اهليدرونيوم عبارة عن أيون هيدروجني مرتبط مع جزيء ماء برابطة تسامهية. ويمكن استعامل الرمزين 
طة للتأين الذايت:  +H و +H3O بالتبادل، أيْ وضع أحدمها مكان اآلخر، كام تبني املعادلة املبسّ

 H  2 O(l) ¡  H  + (aq) + O H  - (aq)

1869اكتشـفت األمحاض 
النووية مثل: DNA وRNA يف 

نو اخلاليا. 

املعقـم  الـرذاذ  1865إدخـال 
الذي حيتوي عـىل محض الكربوليك 
(الفينول) C6H5OH للمرة األوىل 
والـذي يعد بدايـة اجلراحة احلديثة 

يف أجواء معقمة.

أن   أرهينيـوس  1883افـرتض 
األمحـاض تنتـج أيونـات اهليدروجـني 
+H، يف حـني تنتـج القواعـد أيونـات 

يف  إذابتهـا  عنـد   OH- اهليدروكسـيد 
املاء. 

ـع العلـامء يف تعريـف   1923توسّ
موا التعاريف  األمحاض والقواعد، وقدَّ

املستعملة حاليًّا. 

1909ساعد تطوير تدريج 
pH العلامء عىل تعريف محضية 

املادة. 

1909ساعد تطوير تدريج 
pH العلامء عىل تعريف محضية 

املادة. 

1865
Î

ـع العلـامء يف تعريـف   1923توسّ
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مشروع الكيمياء

 اطلب إىل الطالب أن يستعملوا خريطة اململكة؛ 
إلعداد قائمة بأسامء عدد من  املدن والقر يف أنحاء خمتلفة من اململكة، 
ة ملقارنـة محضيّة املطر  واطلـب إليهم العمل يف جمموعـات؛ لوضع خطّ
ة كيف ومتى سـتؤخذ القياسـات،  يف هذه املواقع، عىل أن تشـمل اخلطّ
وكيف سيتمّ حتليل البيانات، وكيف ستتمّ املشاركة يف النتائج، وما آثار 
ون باملطر  املطـر احلمـيضّ يف املجتمع. هل تعتقـد أنّ معظم النـاس هيتمّ
عات املياه أكثر  احلميضّ يف جمتمعك؟ وملاذا؟ قد جيعل املطر احلميضّ جتمّ
تلفُ األشـجار والرتبة، وجيعل املباين واملنحوتات اخلارجيّة  محضيّة، ويُ

    تتآكل برسعة.  
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 HCl  (g)   قوا بـني  اســأل الطــالب أن يفرِّ
و  HCl  (g)  . HCl  (aq) هـو غـاز كلوريد اهليدروجـني؛ يف حني يعد 
 HC l  (aq) غـاز كلوريـد اهليدروجني مذابًا يف املاء ويسـمى محض 

ا يف  اهليدروكلوريـك. وبـام أنّ أسـامء األمحاض ستسـتعمل كثريً
ا حول تسـمية  هذا الفصل، لذا راجع الطالب فيام تعملوه سـابقً

  نائيّة، واألمحاض األكسجينيّة.  األمحاض الثّ

 

 قد يفـرتض الطـالب أنّ أيَّ هيدروكسـيد  
ـح هلـم أنّ إذابة  ـا قاعديًّـا؛ لـذا وضّ فلـزيٍّ سـينتج حملـوالً مائيًّ
ات عاليـة الشـحنة مثـل  Al(O H)  3، يف  هيدروكسـيدات الفلـزَّ
املـاء ينتـج حماليـل محضيّـة؛ ألنّ أيونـات الفلزّ املوجبة الشـحنة 
ة  ن ذرّ جتـذب اإللكرتونات مـن رابطـة O-H فتضعفهـا، ومتكّ

اهليدروجني من التأيُّن. 

ر  1934 –1933طوّ
العلامء مقياس pH املحمول.

جايمـس  درس   1953
واطسون، وفرانسيس كريك، 
احلمض  فرانكلني  وروزالنـد 
واضعـني   ،DNA النـووي 
للصناعـة  ا  إطـارً بذلـك 

التكنولوجية احليوية. 

1963اكتشـف العلامء املطر 
احلمـيض يف أمريكا الشـاملية؛ فقد 
بينت الدراسـات أن املطر امللوث 
أكثـر محضية مئة مرة من املطر غري 

امللوث.  

حتتـوي  1990ال   – 1980
مقاييس pH التي تشتمل عىل رقائق 
السـليكون أجـزاء زجاجيـة، وهـي 
شـائعة االستعامل اآلن يف الصناعات 

الغذائية والتجميلية والدوائية.

ر العلامء األمحاض املطورة، وهي أكثر  2005طـوّ
محضيـة من محـض الكربيتيـك الذي تركيـزه 100%. 
وتشـمل تطبيقات هذه األمحاض إنتاج بالسـتيك قوي 

وبنزين عايل األوكتان.

Î
حتتـوي  1990ال   – 1980
مقاييس pH التي تشتمل عىل رقائق 
السـليكون أجـزاء زجاجيـة، وهـي 
شـائعة االستعامل اآلن يف الصناعات 

الغذائية والتجميلية والدوائية.

ر العلامء األمحاض املطورة، وهي أكثر  2005طـوّ
محضيـة من محـض الكربيتيـك الذي تركيـزه 100%

وتشـمل تطبيقات هذه األمحاض إنتاج بالسـتيك قوي 
وبنزين عايل األوكتان.

1953
Î

جايمـس  درس   

The Arrhenius Model
ـا أو  إذا كان املـاء النقـي متعـادالً فكيـف يصبـح املحلـول املائـي محضيًّ
قاعـديًّا؟ كان أول شـخص جييب عن هذا التسـاؤل الكيميائي السـويدي 
سـفانت أرهينيوس الذي اقرتح عام 1883م ما يعرف اآلن باسـم نموذج 
أرهينيـوس لألمحاض والقواعد، الذي ينص عـىل أن احلمض مادة حتتوي 
عـىل اهليدروجـني، وتتأين يف املحاليـل املائية منتجة أيونـات اهليدروجني. 
والقاعـدة مـادة حتتوي عـىل جمموعة اهليدروكسـيد، وتتفـكك يف املحلول 

املائي منتجة أيون اهليدروكسيد. 
 تأمـل مـا حيدث عنـد إذابة غـاز كلوريد 
اهليدروجني يف املاء بوصفه مثاالً عىل نموذج أرهينيوس لألمحاض والقواعد؛  

ا.  نة أيونات +H التي جتعل املحلول محضيًّ إذ تتأين جزيئات HCl مكوّ
HCl(g) →  H  + (aq) + C l  - (aq)

وعندمـا يـذوب املركب األيوين هيدروكسـيد الصوديـوم NaOH يف املاء 
ا.  فإنه يتحلل لينتج أيونات -OH التي جتعل املحلول قاعديًّ

NaOH(s) → N a  + (aq) + O H  - (aq)

وعـىل الرغم من أن نموذج أرهينيوس يفـرس الكثري من املحاليل احلمضية 
والقاعديـة، إال أنه ال خيلو من بعض السـلبيات؛ فمثـالً ال حتتوي األمونيا 
NH3 وكربونات الصوديوم Na2CO3 عىل جمموعة اهليدروكسـيد، إال أن 

كالًّ منهـام ينتج أيونات اهليدروكسـيد عنـد إذابته يف املـاء. وتعد كربونات 
الصوديوم املركب املسـؤول عن جعل بحرية ناترون يف تنزانيا ذات وسـط 
قاعـدي، كـام هو مبـني يف الشـكل 5-5. لذا مـن الواضح أننـا بحاجة إىل 

نموذج أكثر دقة يشمل القواعد مجيعها. نموذج أكثر دقة يشمل القواعد مجيعها. نموذج أكثر دقة يشمل القواعد مجيعها. 
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المطويات أدخـل معلومات 

من هذا القسم يف مطويتك.
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 أَجـرِ هذا العـرض يف مـكان جيّد التهويـة، أو يف 
خزانـة طرد الغازات. بلّل ورقة تبّاع الشـمس احلمراء باملاء 
لقط، وضعها فـوق فوهة زجاجة حملول  ـر، وامحلها بمِ املقطّ
ل لون ورقة تبّاع الشـمس من األمحر  ز. يتحوّ األمونيـا املركَّ
إىل األزرق. اسأل الطالب عامّ يعنيه ذلك بخصوص تفاعل 
 . األمونيـا مـع املاء املوجـود يف الورقة. ينتج حملـولٌ قاعديٌّ

 



 حيتوي أيـون  -   HC  O  3 عىل أيون هيدروجني 
يمكـن منحه يف صورة محض، كام أنّ األيون حيمل شـحنة 
نـه من أن يسـلك سـلوك القاعـدة، وذلك عند  سـالبة متكّ

استقباله أيون هيدروجني. 



 اسـأل الطالب: ملـاذا يمكـن أن يُطلق عىل 
ة اهليدروجني من  ن ذرَّ أيون اهليدروجني اسـم الربوتون؟ تتكـوّ
نـواة حتتوي عادة عىل بروتون واحد، وإلكرتون واحد، فإذا نُزع 

 اإللكرتون يبقى بروتون واحد. 

The Bronsted-Lowry Model
ا أشمل  اقرتح الكيميائي الدنامركي يوهان برونستد والكيميائي اإلنجليزي توماس لوري نموذجً
لوري   – برونستد  نموذج  ففي   .H+ اهليدروجني  أيون  عىل  يركز  حيث  والقواعد؛  لألمحاض 
لألمحاض والقواعد يكون احلمض هو املادة املانحة أليون اهليدروجني، يف حني تكون القاعدة هي 

املادة املستقبلة هلذا األيون. 
 إذا افرتضنا أن الرمزين X و Y يمثالن 
عنرصين غري فلزيني أو أيونات سالبة متعددة الذرات فإننا نستطيع كتابة الصيغة العامة للحمض 
يف صورة HX أو HY. وعندما يَذوب جزيء من محض HX يف املاء يعطى أيون +H جلزيء ماء، 

فيسلك جزيء املاء سلوك القاعدة، ويكتسب أيون +H ، كام يف املعادلة اآلتية:  
HX(aq) +  H  2 O(l) ¡  H  3  O  + (aq) +     X  -    (aq)

أيون  يسمى  الذي   ،H3O+ صيغته  فتصبح  ا،  محضً يصبح   H+أيون املاء  جزيء  اكتساب  وعند 
 HX ا يستطيع أن يمنحه. وعندما يمنح احلمض ا؛ ألن لديه أيون +H إضافيًّ اهليدرونيوم، ويعدّ محضً
أيون هيدروجني  -X؛ ألن لديه شحنة سالبة، ويستطيع أن يستقبل  +H يصبح  مادة قاعدية  أيون 
موجبًا. وهكذا يمكن أن حيدث تفاعل بني محض وقاعدة يف االجتاه املعاكس. ويستطيع احلمض 

+H3O أن يتفاعل مع القاعدة -X مكونًا ماء وHX، فيحدث االتزان اآليت: 

HX(aq) +  H  2 O(l) ¡  H  3  O  + (aq) +  X  - (aq)









 يعـدّ التفاعل األمامي يف التفاعل السـابق تفاعل محض مع قاعدة. 
ـا. ويعرف احلمـض والقاعدة اللـذان يتفاعـالن يف االجتاه  والتفاعـل العكـيس حلمـض وقاعدة أيضً
العكـيس بأهنام محـض مرافق مع قاعدة مرافقة. فاحلمض املرافق (املقرتن) هو املركب الكيميائي الذي 
ينتج عندما تستقبل القاعدة أيون اهليدروجني. فالقاعدة  H  2 O تستقبل أيون اهليدروجني من احلمض 
HX، فيكون احلمض املرافق +H3O. أما القاعدة املرافقة (املقرتنة) فهي املركب الكيميائي الذي ينتج 

عندما يمنح احلمـض أيون اهليدروجني. فعندما يمنح احلمض HX أيون اهليدروجني يصبح القاعدة 
 ،H2O احلمض املرافـق للقاعدة H3O+ ويف التفاعـل املبـني أعاله يمثل أيـون اهليدرونيوم .X- املرافقـة
ويمثل أيون  -X القاعدة املرافقة للحمض HX. وتتكون تفاعالت برونستد – لوري من أزواج مرتافقة 
ا عن طريق منح واستقبال أيون هيدروجني واحد.   من احلمض والقاعدة؛ أي من مادتني ترتبطان معً

يبني الشكل 6-5 متثيالً لزوج مرتافق من محض وقاعدة. فعندما تكون الكرة يف يد األب فإنه يمثل 
احلمض، وعندما يرمي الكرة (أيون هيدروجني) إىل ابنه يصبح ابنه هو احلمض؛ ألن لديه الكرة 
. ويصبح األب هو القاعدة ألنه مستعد الستقبال الكرة أيْ  بهُ أيْ (أيون هيدروجني) يستطيع أن هيَ
(أيون اهليدروجني). األب يمثل احلمض واالبن هو القاعدة يف التفاعل األمامي. أما يف التفاعل 
العكيس فيكون االبن هو احلمض املرافق؛ ألن لديه الكرة، يف حني يكون األب هو القاعدة املرافقة.  

ا وقاعدة يف آن واحد.  HCO3 محضً
ا وقاعدة يف آن واحد. كيف يمكن أن يكون أيون - ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً ا وقاعدة يف آن واحد.  محضً  محضً
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� F  -   الشكل 7-5 القاعدة املرافقة هي 



ع لتخطيـط، وتقديـم مناظرة   اطلـب إىل طالبـني التطـوُّ
تتعلـق بنموذجـي أرهينيـوس، وبرونسـتد- لـوري لألمحاض 
والقواعد، حيث يقوم الطالب األول بدور سفانت أرهينيوس، 
ويدافع عـن نموذجه، يف حني يقوم الطالـب الثاين بدور يوهان 

  برونستد ويؤيّد نموذجه. 



ع، أو  ح للطالب أنّه كام يُعطي املتربِّ  وضِّ
املانـح املال للمؤسسـات اخلرييّة، فتكون هي املُسـتقبِل، كذلك 
يُعطـي احلمض أيونـات اهليدروجـني  أو الربوتونـات؛ فيكون 
ع، أو املانِح، وتأخذها القاعدة، فتكون هي  ي، أو املتربِّ هـو املُعطِ

املُستقبِل. 

اهليدروجني  فلوريد  تأين  معادلة  تأمل     –   –  
HF يف املاء، املبينة يف الشكل 7-5. أيّ الزوجني هو احلمض، وأهيام هو القاعدة املرافقة؟ ينتج 

 ،F- املرافقة  قاعدتهُ  اهليدروجني-   فلوريد  احلالة  – وهو يف هذه  األمامي  التفاعل  احلمض يف 
ا القاعدة يف التفاعل العكيس. بينام تنتج القاعدة يف التفاعل األمامي - وهو يف هذه  وتعد أيضً

ا احلمض يف التفاعل العكيس.   احلالة املاء-  محضها املرافق +H3O، وهو أيضً

HF(aq) +  H  2 O(l) ¡  H  3  O  + (aq) +  F  - (aq)









املغلفة  الطبقة  مثل  الفلور،  عىل  حتتوي  متنوعة  مركبات  صنع  يف  اهليدروجني  فلوريد  يستعمل 
أرهينيوس  نموذجي  وفق  ا  ويعد محضً  .5-8 الشكل  واملبينة يف  الالصقة،  الطبخ غري  ألدوات 

وبرونستد – لوري. 
 – – معظـم األمحـاض والقواعـد التي تتفق مـع تعريف 
ا مع تعريف برونسـتد – لوري. ولكـن بعض املواد  أرهينيـوس لألمحـاض والقواعد تتفـق أيضً
دَّ من القواعد بحسـب تعريف  عَ األخر التي ال توجد فيها جمموعة اهليدروكسـيد ال يمكن أن تُ
ا بحسـب نموذج برونسـتد – لـوري. ومن ذلـك األمونيا  أرهينيـوس، ولكنهـا تصنـف قواعـدً
ا بحسـب تعريـف برونسـتد – لوري  NH3. فعندمـا تـذوب األمونيـا يف املـاء يكـون املـاء محضً

ن أيـون األمونيوم  يف التفاعـل األمامـي. وألن جـزيء األمونيـا NH3 يسـتقبل أيـون +H ليكـوّ
NH4 فإن األمونيا تُصنّف قاعدة برونستد – لوري يف التفاعل األمامي. 

+

N H  3 (aq) +  H  2 O(l) ¡ N  H  4   + (aq) + O H  - (aq)



ن جزيء أمونيا. وهكذا  أما يف التفاعل العكيس فيعطي أيون األمونيوم  +   N  H  4 أيون +H ليكوّ
يعمل عمل محض، بحسب برونستد – لوري. ويكون بذلك أيون األمونيوم هو احلمض املرافق 
ن جزيء ماء. وهكذا يكون قاعدة  للقاعدة (األمونيا). ويتقبل أيون اهليدروكسيد أيون +H ليكوّ

بحسب برونستد – لوري. لذا يكون أيون اهليدروكسيد هو القاعدة املرافقة للحمض واملاء. 
ر أنه عندما يذوب HF يف املاء فإن املاء يسلك   – –  تذكّ
سلوك القاعدة؛ وعندما تذوب األمونيا NH3 يف املاء، فإن املاء يسلك سلوك احلمض. لذا يسلك 
 املاء سلوك احلمض أو القاعدة بحسب طبيعة املواد املذابة يف املحلول. ويُسمى املاء واملواد األخر
 .Amphoteric (أمفوتريية)  مرتددة  أن تسلك سلوك األمحاض والقواعد مواد  أن تسلك سلوك األمحاض والقواعد مواد التي تستطيع  أن تسلك سلوك األمحاض والقواعد مواد التي تستطيع  (أمفوتريية)التي تستطيع  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  (أمفوتريية)مرتددة  مرتددة 
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H3O+ F-HF H2O
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Conjugate   مرتافق
 Conjugate كلمـة   معنـى 
يف اللغـة العربيـة مرتافـق، وقـد 
أخـذت هـذه الكلمـة مـن اللغة 

الالتينية، وهي تعني: 
ا.  Con- بادئة بمعنى مع أو معً

jugate فعـل بمعنـى يتّصل أو 

يتّحد.
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 اطلب إىل الطالب إعداد أشـكال أو رسـوم من الورق؛ 
ات اهليدروجني واألكسـجني والكلـور يف التفاعل بني كلوريد  متثل ذرّ
اهليدروجـني واملاء. ويمكنهم اسـتعامل دبابيس تثبيـت؛ لتعليق النامذج 
الورقيّـة عىل لوحـة اإلعالنات، أو لوحة املُلصقات، ثم ينقلون   +  H من 

  .C l  - و H  3  O  +   لتكوين H  2 O  إىل HCl

طرائق تدريس متنوعة

167



  

 لبعض األمحاض أسـامء شـائعة 
؛ يمكنك أن تشرتي محض  ختتلف عن أسامئها الكيميائيّة. فمثالً
املورياتيـك من خمزن التجهيزات املنزليّة، و تسـتعمله يف تنظيف 
الطوب، أو البالط من الرتسـبات الكلسيّة، ومحض املورياتيك 

هو االسم التجاري حلمض اهليدروكلوريك. 



3 . 




.aNH4
+NH3OH-H2O

.bHBr Br-H2OH3O+

.cH2OOH-CO3
2- HCO3

-

4 . HS   O 4   
-   (aq)  +  H  2  O  (l)  →    H  3 O  +   (aq)  + S   O  4   -2   (aq) 

H  2 O  :القاعدة
H  3  O  +   :احلمض املرافق

HSO4
احلمض: -

S  O  4   -2  :القاعدة املرافقة

عرض توضيحي 


 توضيح التفاعل بني محض وقاعدة لويس.

 
زجاجات محض اهليدروكلوريك املركز، وحملول األمونيا املركز. 

 
A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

 
ذ هذا العرض يف مكان جيد التهوية، أو يف خزانة الغازات.  نفّ

 
ضـع زجاجة محض اهليدروكلوريـك املركز جانب زجاجة حملول 
األمونيا املركز، يف منطقة جيدة التهوية، أو يف خزانة طرد الغازات. 
تـني بلطف جتاه  ثـم ارفـع غطائي الزجاجتـني، وادفع أبخـرة املادَّ

بعضهام البعض.
 

N H  4 Cl فـوق  أبيـض مـن كلوريـد األمونيـوم  ن دخـان  يتكـوّ
الزجاجتني. 

 
Monoprotic and Polyprotic Acids

تسـتطيع أن تعرف أن كالًّ من HCl و HF محض حيتوي عىل أيون هيدروجني واحد 
يف كل جـزيء، بنـاءً عـىل معرفتك للصيغـة الكيميائية لـكل منهـام. فاحلمض الذي 
ـا أحـادي الربوتون.  ا فقط يُسـمى محضً يسـتطيع أن يمنـح أيـون هيدروجـني واحدً
ومن األمحاض األحادية الربوتـون محض البريوكلوريك HClO4، ومحض النيرتيك 
HNO3، ومحـض اهليدروبروميك HBr، ومحـض اإليثانويك CH3COOH. وألن 

CH  3 COOH  محـض اإليثانويك أحادي الربوتـون لذا تكتب صيغته غالبًا يف صورة
لتأكيد حقيقة أن ذرة هيدروجني واحدة فقط من الذرات األربع قابلة للتأين. 

 الفرق بني ذرة اهليدروجني القابلة للتأين يف محض 
اإليثانويـك وذرات اهليدروجني الثالث األخر هـو أن الذرة القابلة للتأين مرتبطة 
مع عنرص األكسـجني األكثر كهروسالبية من اهليدروجني. والفرق يف الكهروسالبية 
جيعل الرابطة بني األكسـجني واهليدروجني قطبية. ويبني الشكل 9-5 تركيب محض 
اإليثانويك، مع تركيب محض HF وتركيب البنزين C6H6 غري احلميض. فرتتبط ذرة 
اهليدروجني يف مركب فلوريد اهليدروجني مع ذرة الفلور العالية الكهروسـالبية، لذا 
فالرابطـة بينهـام قطبية، وتصبـح ذرة اهليدروجني قابلـة للتأين إىل حد مـا. أما ذرات 
اهليدروجـني يف البنزين فـكل منها مرتبط مع ذرة كربون ذات كهروسـالبية تسـاوي 
تقريبًا كهروسالبية اهليدروجني. فتكون هذه الروابط غري قطبية، لذا يكون البنزين غري 
محـيض. وقـد متنح بعض األمحاض أكثر من أيون هيدروجني. فمثالً يسـتطيع كل من 
محـض الكربيتيك H2SO4 ومحض الكربونيـك H2CO3 أن يمنح أيوين هيدروجني؛ 
فكالمهـا حيتـوي عـىل ذريت هيدروجني مرتبطتني مـع ذريت أكسـجني بروابط قطبية. 
واألمحـاض التـي حتتوي عـىل ذريت هيدروجني قابلتـني للتأين يف كل جزيء تُسـمى 
ا ثنائية الربوتونات. وحيتوي كل من محيض الفوسـفوريك H3PO4 والبوريك  أمحاضً
ا  H3BO3 عـىل ثالث ذرات هيدروجـني قابلة للتأين يف كل جزيء، وتُسـمى أمحاضً

ثالثية الربوتونات. ويمكن اسـتعامل مصطلح محـض متعدد الربوتونات ألي محض 
حيتوي عىل أكثر من ذرة هيدروجني قابلة للتأين. 
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د األزواج املرتافقة من احلمض والقاعدة يف كل تفاعل مما ييل:  . 3 حدّ

N  H  4      + (aq) + O H  - (aq) ¡ N H  3 (aq) +  H  2 O(l)  .a
HBr(aq) +     H  2    O(l) ¡     H  3     O  +     (aq) + B    r  -    (aq)  .b

C     O  3      2-    (aq) +     H  2    O(l) ¡ HC     O  3      -    (aq) + O    H  -    (aq)  .c

4 . .SO4
2- و   H3O+ هي  قاعدة  مع  محض  تفاعل  نواتج  أنّ  علمت  إذا   

د األزواج املرتافقة من احلمض والقاعدة.  اكتب معادلة موزونة للتفاعل، وحدّ

C19-03C-828378-08
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δ+ δ-
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نع يف القرن التاسـع   أحرض كتابًا صُ
ح أنَّ  ا إن أمكـن. ووضِّ عـرش امليـالدي فيه صفحـات بالية جـدًّ
ض لعمليّة تغرية؛ وهي  الورق يف القرن التاسـع عرش كان يتعـرّ
عمليـة متـأل فيهـا الثقـوب املجهريـة املوجـودة يف الـورق بامدة 
ـبّة (كربيتـات األلومنيـوم)؛ لتخفيض امتصـاص الرطوبة،  الشّ
 Al( H  2   O)  6   3-  ة أيونات ـبّ ن الشّ وتقليل انتشـار احلرب. حيث تكوّ
احلمضيّة، ومع الوقت تفاعلت أيونات  -Al( H  2   O)  6   3 مع ألياف 
اخلشـب املوجـودة يف الـورق مؤديـة إىل تفتُّـت الـورق وتلـف 
ا أن الكتب املنتَجة قبل القرن التاسـع عرش  ح أيضً الكتب، ووضِّ

 . بّة مل تكن تستعمل يف التّغرية حينئذٍ ؛ ألنّ الشّ أفضل حاالً


اطرح األسئلة اآلتية:

ما املعادلة الكيميائية للتفاعل بني HCl و N H  3 ، والذي يكون . 1
دخانًا أبيض من كلوريد األمونيوم N H  4 Cl؟

HC l  (g)  + N H  3(g)  → N H  4 C l  (s) 

مـا تراكيـب لويـس لـكل مـن HCl، N H  3 ، و N H  4 Cl؟ تبني . 2
تراكيـب لويس أن ذرة النيرتوجني يف جزيء N H  3  لدهيا زوج 
إلكرتونـات تكافـؤ متاح للربـط بذرة اهليدروجـني يف جزيء 

  .N H  4 Cl لتكوين HCl

د محض وقاعدة لويس يف التفاعل. HCl هو محض لويس، . 3 حدّ
و N H  3  هي قاعدة لويس.



 اطلب إىل الطالب كتابة املعادلة املوزونة للتفاعل بني غاز 
نة هيدروكسـيد األمونيوم املائي، واطلب إليهم  األمونيا واملاء مكوّ

أن حيددوا محض وقاعدة لويس يف التفاعل. 
N H  3(g)  +  H  2  O  (l)  → N   H  4   +   (aq)  + O  H  -   (aq) 

  H  2 O هو محض لويس، وN H  3  هو قاعدة لويس. 
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 -  C lأيون الكلوريدHClمحض اهليدروكلوريك

 -   N  O  3أيون النرتات HN O  3محض النيرتيك

 -   HS  O  4أيون الكربيتات اهليدروجينية  H  2 S O  4 محض الكربيتيك

 -S  O  4   2أيون الكربيتات -   HS  O  4أيون الكربيتات اهليدروجنية 

 -  F أيون الفلوريدHFمحض اهليدروفلوريك

 -  C Nأيون السيانيدHCNمحض اهليدروسيانيك

 -  CH  3 CO O أيون اإليثانواتCH  3 COOH محض اإليثانويك

 -   H  2 P  O  4 أيون ثنائي هيدروفوسفات H  3 P O  4 محض الفوسفوريك

 -HP  O  4   2أيون اهليدروفوسفات -   H  2 P  O  4 أيون ثنائي هيدروفوسفات

 -P  O  4   3أيون الفوسفات -HP  O  4   2أيون اهليدروفوسفات

 -   HC  O  3أيون الكربونات اهليدروجينية H  2 C O  3 محض الكربونيك

 -C  O  3   2أيون الكربونات -   HC  O  3أيون الكربونات اهليدروجينية

يبني اجلدول 1-5 بعض األمحاض األحادية واملتعددة الربوتونات. 
تتأيـن األمحـاض املتعـددة الربوتونـات مجيعهـا يف أكثـر مـن خطـوة. فخطـوات تأيـن محض 

الفوسفوريك الثالث مبينة يف املعادالت اآلتية:
 H  3 P O  4 (aq) +     H  2    O(l) ¡     H  3     O  +    (aq) +     H  2    P     O  4      - (aq)

    H  2 P  O  4   - (aq) +      H  2 O(l) ¡     H  3  O  + (aq) + HP     O  4      2-    (aq)

HP  O  4   2-
 (aq) +   H  2 O(l) ¡     H  3  O  + (aq) + P     O  4      3-    (aq)

The Lewis Model
ا  ا أمحاضً ا وقواعد بحسب نموذج أرهينيوس تُصنف أيضً الحظ أن مجيع املواد املصنّفة أمحاضً
وقواعد بحسب نموذج برونستد – لوري. وباإلضافة إىل ذلك، فإن بعض املواد غري املصنفة 

بأهنا قواعد بحسب نموذج أرهينيوس تُصنف قواعد بحسب نموذج برونستد – لوري. 
ا آخر أكثر شمولية لألمحاض والقواعد اقرتحه الكيميائي  إذن قد ال تندهش إذا علمت أن نموذجً
ا نظرية زوج اإللكرتونات للرتابط الكيميائي، وقدم  ر أيضً لويس (1946 – 1875م) الذي طوّ
تراكيب لويس التي تبني مواقع اإللكرتونات يف الذرات واجلزيئات. وقد طبّق نظريته عىل تفاعالت 
األمحاض والقواعد. واقرتح أن احلمض أيون أو جزيء فيه مدار ذري فارغ يستطيع أن يتقبل 
ا من اإللكرتونات. وأن القاعـدة أيون أو جزيء له زوج إلكرتونات حر (غري  (يشـارك) زوجً
مرتبط) يستطيع أن يمنحه أو يشارك فيه. وبحسب نموذج لويس فإن محض لويس مادة مستقبلة 
لزوج من اإللكرتونات، وقاعدة لويس مادة مانحة لزوج من اإللكرتونات. الحظ أن نموذج 
ا.  ا وقواعد بحسب برونستد – لوري وغريها كثري أيضً ا وقواعد بحسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا. لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً ا. لوري وغريها كثري أيضً لوري وغريها كثري أيضً

المطويات 

أدخـل معلومـات من هذا 
القسم يف مطويتك.




Conform يطابق
تعني: يشابه أو يامثل 

تتطابق  ترصفاهتم  إن   : مثالً نقول  كأن 
مع توقعات املجتمع.
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ـر الطالب بأنّ للكيميائيّ "لويس"   ذكّ
ل من بحث يف أمهيّة أزواج إلكرتونات التكافؤ  الفضـل؛ ألنَّه أوّ
يف الروابـط الكيميائيّـة. راجـع طريقـة كتابـة تراكيـب لويـس 
 ، F  - ،  BF  3  لألنـواع الكيميائيَّـة املوجودة يف هذا الدرس بـام فيها
N H  3 ، S O  3 ، وMgO. وأرشِ إىل أنَّ الرتكيـز الـذي وضعه لويس 
عـىل أزواج اإللكرتونـات يف تفاعـالت األمحـاض والقواعـد، 
ا لدراسـته حـول دور أزواج اإللكرتونات يف  ا طبيعيًّ كان امتدادً

 الروابط الكيميائيّة. 

3 .

 
ا، يف  اسـأل الطالب: ملـاذا يُعـدُّ كربيتيد اهليدروجـني  H  2 S محضً
ات اهليدروجـني  حـني ال يُعـدُّ امليثـان C H  4  كذلـك؟ مـع أنَّ ذرَّ
يـن، إالَّ أنَّ   H  2 S يتأيَّن يف  بـني ترتبـط بعنرصين غـري فلزَّ يف املركَّ
ـا أيونات   +  H ، يف حني أنَّ  C H  4  ال يتأيَّن.   ، منتجً املحلـول املائيّ

 


اسأل الطالب إذا كان التفاعل

H2O(l) + CH3NH2(aq) → OH-
(aq) + CH3NH3

+ (aq)

هو تفاعل محض وقاعدة حسب نموذج أرهينيوس. ال. واسأهلم 
ا؟ هل هو تفاعل محض وقاعدة حسـب نموذج برونسـتد-  أيضً
دوا ماهو محض برونسـتد- لوري يف  لوري؟ نعم. ثم دعهم حيدِّ

   H  2 O  . التفاعل الطرديِّ

  تأمل التفاعل بني أيون اهليدروجني +H وأيون الفلوريد -F لتكوين 
جزيء فلوريد اهليدروجني (HF). لقد تم توضيح دور زوج اإللكرتونات من خالل تراكيب لويس اآلتية: 

+H+ FF H-

 

ا مـن اإللكرتونات من  يمثـل أيـون +H يف هـذا التفاعل محض لويس؛ حيث يسـتقبل مدار 1s الفارغ زوجً
ا من اإللكرتونات غري املشـرتك ليكون  أيـون -F. ويمثل أيـون الفلوريد قاعدة لويس، لذا فهو يعطي زوجً
ا مع نموذج برونستد – لوري  الرابطة بني اهليدروجني والفلور يف HF. الحظ أن هذا التفاعل يتطابق أيضً
ا أليون هيدروجني، و-F مسـتقبالً أليون هيدروجني.  لألمحـاض والقواعـد؛ ألن +H يمكن اعتبـاره مانحً
فتفاعل غاز ثالث فلوريد البورون BF3 مع غاز األمونيا NH3 لتكوين  BF3 NH3 هو تفاعل محض لويس 

مع قاعدة لويس.   

 

H

H

—
—

N — H

H

H

—
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N — H— B

F

F

—
—

F — B —

F

F

—

F

من  ا  زوجً يستقبل  أن  الفارغ  املدار  يستطيع  لذا  تكافؤ،  إلكرتونات  ستة  هلا   BF3 يف  البورون  ذرة  وإن 
اإللكرتونات من قاعدة لويس. 

ا عندما يتفاعل غاز ثالث أكسيد الكربيت SO3 مع أكسيد  وحيدث تفاعل محض لويس مع قاعدة لويس أيضً
  .MgO املاغنسيوم الصلب

 S O  3 (g) + MgO(s) → MgS O  4 (s)

حيث يمثل زوج احلمض - القاعدة يف هذا التفاعل ثالث أكسيد الكربيت SO3 وأيون األكسيد -O2 من 
أكسيد املاغنسيوم، أما الناتج فهو أيون الكربيتات. 




O S

O

O

—
—

O S — O

O

O

—
—

O2-

2-

—— —

الحظ أن محض لويس-وهو يف هذه احلالة جزيء SO3- يستقبل زوج إلكرتونات من قاعدة لويس، وهو 
أيون -O2. ويلخص اجلدول 2-5 نامذج أرهينيوس، وبرونستد – لوري، ولويس لألمحاض والقواعد . 
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منتج -OHمنتج +Hأرهينيوس
مستقبل +Hمانح +Hبرونستد – لوري 

ا من اإللكرتوناتلويس ا من اإللكرتوناتيستقبل زوجً يمنح زوجً

170170170

قني أن يكتبوا تراكيب لويس ألكسيد   حتدّ املتعلِّمني املتفوِّ
الكالسـيوم CaO، وثاين أكسـيد الكربون C O  2 ، وكربونات الكالسيوم 
دوا زوج  نـة عنـد تفاعـل CaO مـع C O  2 ، ودعهـم حيـدّ CaC O  3  املتكوِّ
اإللكـرتون الذي له عالقـة بالتفاعل، ومحض لويـس، وقاعدة لويس. 
حيث يعطى زوج إلكرتونات من األكسـجني يف CaO إىل ذرة الكربون 
  CO3؛ لذا فـإنَّ CaO هو قاعدة 

يف C O  2  ؛ لتكويـن أيـون الكربونـات -2
 لويس، وC O  2  هو محض لويس. 

طرائق تدريس متنوعة

170



 
لتفاعـل  الكيميائيَّـة  املعادلـة  يكتبـوا  أن  الطـالب  إىل  اطلـب 

Al(H2O)6 احلميض مع املاء. 
3+

 Al(H2O)6
3+

(aq)+H2O(l)¡H3O+
(aq)+Al(H2O)5OH2+

(aq)





ن الثالث   اطلب إىل الطـالب أن يكتبوا معـادالت التأيُّ
 .( H  3 B O  3 ) حلمض البوريك

H3BO3(aq) + H2O(l) ¡ H3O+
(aq) + H2BO3

-
(aq),

H2BO3
-

(aq) + H2O(l) ¡ H3O+
(aq) + HBO3

2-
(aq),

HBO3
2-

(aq) + H2O(l) ¡ H3O+
(aq) + BO3

3-
(aq)

5-1
محـض لويس هو مسـتقبِلٌ لزوجٍ مـن اإللكرتونـات، وقاعدة . 5

لويـس هـي مانِحة لزوج مـن اإللكرتونـات. ال حيتوي محض 
لويس عىل أيون هيدروجني، أو أيون هيدروكسيد قابل للتأيُّن 
ا أو قاعدة أرهينيـوس، كام أنّ محض  لكـي يمكن اعتبـاره محضً
لويـس ال يمتلـك أيـون هيدروجـني لكـي يمنحه لغـريه، لذا 
فهو ليس محض برونسـتد- لوري، ولكن مجيـع قواعد لويس 
ا قادرة عىل اسـتقبال أيون  هـي قواعد برونسـتد– لـوري؛ ألهنّ

هيدروجني. 
اخلـواص الفيزيائيَّـة: متتلـك األمحـاض طعامً محضيًّـا وتوصل . 6

، وهي زلقة امللمس، وتوصل  رّ ا القواعد فطعمها مُ الكهرباء. أمّ
ات  الكهرباء. اخلـواص الكيميائية: تتفاعل األمحاض مع الفلزَّ
ل لون تبّاع الشمس األزرق  ا حتوِّ لتنتج غاز اهليدروجني، كام أهنّ

ل لون تبّاع  إىل األمحـر. وتتفاعـل القواعد مع األمحاض، وحتـوّ
الشمس األمحر إىل األزرق. 

7 .[O  ويكـون ، يكـون [ +  H ] > [ -  O H] فـي املحلــول احلمـيضّ
ا يف املحلول القاعديّ  H  - ] = [ H  + ] يف املحلـول املتعـادل، ؛ أمّ

 . [ H  + ] < [O H  - ] فيكون
ة هيدروجني أو أكثر قابلـة للتأيّن هي . 8 املركبـات التي لدهيـا ذرّ

فقط أمحاض أرهينيوس. 
9 . H  3  O  +  قاعدة و H  2 O  ،قاعـدة مرافقـة N O2  -  محـض و  HN O  2

محض مرافق. 
يمتلـك الفوسـفور يف PC l  3  ثالثـة إلكرتونـات يتشـاركها مع . 10

ثـالث ذرات كلـور، وزوج إلكرتونـات غـري مشـرتك، يعمل 
عمل قاعدة لويس. 

؛ ألنه ينتج بلورات من ملح كربيتات املاغنسيوم، تعرف باسم  يعد تفاعل SO3 مع MgO مهامًّ
ملح إبسوم MgSO4 .7H2O. وهلذا امللح استعامالت كثرية، منها ختفيف آالم العضالت، 
ا تطبيقات بيئية؛ فعندما حيقن  وهو مغذٍّ للنباتات. وللتفاعل الذي ينتج كربيتات املاغنسيوم أيضً
MgO يف الغازات اخلارجة من مداخن حمطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالفحم 

احلجري، كام يف الشكل 10-5 فإنه يتفاعل مع SO3 ويعمل عىل انتزاعه من الغازات العادمة 
اخلارجة من املصنع إىل اجلو. أما إذا ترك SO3 لينترش يف الغالف اجلوي فسوف يتحد مع املاء 
الذي يسقط عىل األرض يف صورة مطر محيض.  الكربيتيك  اهلواء مكونًا محض  املوجود يف 
  تتحد جزيئات غاز ثاين أكسـيد الكربون        

بجزيئـات املاء يف اجلو لتكون محض الكربونيـك H2CO3، الذي هيطل مع املطر، وعندما 
يصل ماء املطر احلميض إىل األرض يترسب جزء منه يف الرتبة ليصل إىل الصخور اجلريية، 
ن كهوف ضخمة حتت األرض عرب آالف السنني،  فيؤدي إىل إذابتها ببطء، مما يسـبب تكوّ
فة اجلري املذاب. وهذا اجلري يتكون عىل هيئة رقاقات  وتقطر املياه من سقوف الكهوف خملّ
جليدية تتدىل من السـقف تسـمى اهلوابط. وكذلك تتكون كتل من كربونات الكالسـيوم 

عىل أرض الكهوف تسمى الصواعد. 
منه  منزوع  (محض  محيض  أهنيدريد  الكربون  أكسيد  ثاين  ألن  الكهوف  هذه  مثل  ن  تتكوَّ
 ا. وهناك أكاسيد أخر ن محضً املاء ليكوّ جزئ ماء)، وهو أكسيد يستطيع أن يتحد مع 
ن أكسيدُ الكـالسيوم CaO (اجلـري احلـي) عندما  نة قواعد. فمثالً يكوّ تتحد مع املاء مكوّ
ا  وعمومً املطفأ).  (اجلري   Ca(OH)2 الكالسيوم  هيدروكسـيدَ  القـاعـدةَ  املاء  يف  يذوب 

. ن أكاسيدُ الالفلزات األمحاضَ ؛ بينام تكوّ ن أكاسيدُ العنارص الفلزية القواعدَ تكوّ

؛ ألنه ينتج بلورات من ملح كربيتات املاغنسيوم، تعرف باسم   مهامًّ

الخالصة
د تـراكيـز أيـونـات اهلـيدروجـني وأيـونـات    حتـدّ
أم  ـا،  محضيًّ املحلـول  كان  إذا  مـا  اهليدروكسـيد 

  . ا، أم متعادالً قاعديًّ
  جيب أن حيتوي محض أرهينيوس عىل ذرة هيدروجني 
قابلة للتأين. وجيب أن حتتوي قاعدة أرهينيوس عىل 

جمموعة هيدروكسيد قابلة للتأين.   
أليون  مانحة  ــادة  م ــوري  ل  – برونستد    محض 
مادة  لوري   – برونستد  قاعدة  بينام  هيدروجني، 

مستقبلة أليون هيدروجني. 
ا من اإللكرتونات،    محض لويس مادة تستقبل زوجً
ا من اإللكرتونات.  بينام قاعدة لويس مادة تعطي زوجً

الرئيسةالفكرة  فرسّ ملاذا ال تُصنّف الكثري من أمحاض وقواعد لويس . 5

عىل أهنا أمحاض أو قواعد أرهينيوس أو برونستد – لوري؟ 
قارن بني اخلواص الفيزيائية والكيميائية لألمحاض والقواعد. . 6
ما . 7 اهليدروكسيد  اهليدروجني وأيونات  أيونات  تراكيز  وضح كيف حتدد 

؟  ا أم متعادالً ا أم قاعديًّ إذا كان املحلول محضيًّ
ارشح ملاذا ال يصنف العديد من املركبات التي حتتوي عىل ذرة هيدروجني . 8

أو أكثر بوصفها أمحاض أرهينيوس؟ 
د األزواج املرتافقة من األمحاض والقواعد يف املعادلة اآلتية:  . 9 حدّ

 HN O  2  +  H  2 O ¡ N  O  2      -  +  H  3  O  + 

10 . PCl3 يعد  هل   .PCl3 الفوسفور  كلوريد  لثالث  لويس  تركيب  اكتب 
محض لويس، أم قاعدة لويس، أم غري ذلك؟ 

   5-10 


    



 



5-1

171171171

171


