
I.الجسم األیوني الصلب

متراصة )أنیونات(وأیونات سالبة )كاتیونات(یتكون الجسم الصلب األیوني من أیونات موجبة 

التأثیرات الكھرساكنة المتبادلة بین إلىویعزى تماسك البلور .Cristalالبلور في ترتیب منظم یسمى 

.ربائیاولكن الجسم الصلب األیوني یكون دائما متعادال كھ.األیونات

:أمثلة

 یتكون كلورور الصودیوم من األیوناتNa+ وCl- وھي مموضعة

:وفق التنظیم التالي

 یتكون بلور فلورور الكالسیوم منCa2+ وF- وتكتب صیغتھ

.CaF2:كالتالي

II.المیزة الثنائیة القطبیة لجزیئة

كھرسلبیة عنصر.1

ةااللكترونیمن طبقتھا روناإلكتكل ذرة إشراكتنتج الرابطة التساھمیة بین ذرتین عن 

.الخارجیة

 في حالة جزیئة مكونة من ذرتین متماثلتین فإن الزوج االلكتروني الرابط یتموضع على

.نفس المسافة بینھما

 في حالة جزیئة مكونة من ذرتین مختلفتین یمكن إلحداھما جذب الزوج االلكتروني الرابط

تجذب على الذرة التي جزئیة سالبة ینتج عن ذلك ظھور شحنة .أكثر من الثانیة

.األخرىعلى الذرة وشحنة جزئیة موجبة ,الزوج االلكتروني أكثر

میزة ثنائیة قطبیة والجزیئة ذات Polariséeمستقطبة فنقول إن الرابطة التساھمیة 

Caractère dipolaire.

تعریف

.أخرىوج الرابطة التساھمیة التي تكونھا مع ذرة الكھرسلبیة ھي میول ذرة عنصر لجذب ز

في جدول الترتیب األعلىإلىاألسفلالیمین ومن إلىتتزاید كھرسلبیة العناصر من الیسار :ملحوظة

.الدوري للعناصر الكیمیائیة

المیزة الثنائیة القطبیة لجزیئة كلورور الھیدروجین.2

ونقول ,مستقطبةH-Clدروجین فإن الرابطة بما أن ذرة الكلور أكثر كھرسلبیة من ذرة الھی

.میزة ثنائیة قطبیةHClإن لجزیئة 

المیزة الثنائیة القطبیة لجزیئة الماء.3

.مستقطبةH-Oأكثر كھرسلبیة من ذرة الھیدروجین فإن الرابطة األكسجینبما أن ذرة 



.جزئیة تحمل شحنةاألكسجینوذرة كل ذرة ھیدروجین تحمل شحنة جزئیة 

أن جزیئة الماء غیر خطیة فإن مرجح الشحن السالبة ال ینطبق مع بما

.فنقول إن لجزیئة الماء میزة ثنائیة قطبیة,مرجح الشحن الموجبة

III.المحالیل المائیة اإللكترولیتیة

تعاریف.1

 ذیبالمبإذابة جسم صلب أو سائل أو غازي في سائل یسمى محلولنحصل على.

 محلوال مائیاكان المذیب ھو الماء یسمى المحلول إذا.

وبما أنھ موصل للتیار الكھربائي محلول أیونينقول إنھ ,عندما یحتوي المحلول على أیونات

.محلول إلكترولیتينقول إنھ 

 الكترولیتاتاألجسام التي تعطي عند إذابتھا في الماء محالیال إلكترولیتیة تسمى.

:أمثلة

لصودیوم یحتوي على أیوناتمحلول كلورور ا:Na+ وCl-.

محلول حمض الكبریتیك یحتوي على أیونات:H+ وSO4
2-.

محلول حمض الكلوریدریك یحتوي على أیونات:H+ وCl-.

لكترولیت في الماءمراحل ذوبان اإل.2

a.مرحلة التفكك

فإن األقطاب الموجبة لجزیئات الماء تجذب األیونات ,لكترولیت في الماءإعند وضع 

تنفرد بالزوج المشترك فتصبح (السالبة للبلور أو الذرات األكثر كھرسلبیة في الجسم الجزیئي 

بینما تجذب األقطاب السالبة لجزیئات الماء األیونات الموجبة للبلور أو الذرات األقل ,)أنیونا

).المشارك في الزوج وتتحول إلى كاتیوناإللكترونتفقد (لجسم الجزیئي كھرسلبیة في ا

b.مرحلة التمیھ

فإنھ یحاط بعدد یئةالجزبعد تحریر األیون من البلور أو من 

.فتحول دون عودة األیون لالرتباط من جدید,معین من جزیئات الماء

.تمیھ األیوناتوتسمى ھذه الظاھرة

.إلى رمز األیون(aq)تضاف اإلشارة للتعبیر عن تمیھ االیونات

إلى ارتباطھ بجزیئة ماء واحدة +Hھیدروجین یؤدي تمیھ أیون ال:حالة خاصة

+H:ویكتب على شكل
(aq) أوH3O+األكسونیوم.

c.مرحلة التشتیت

یمكن .تتمثل ھذه المرحلة في انتشار األیونات المتمیھة في المحلول لیصبح متجانسا

.التحریكتسریع ھذه العملیة ب

اإللكترولیتمعادلة التفاعل المقرون بذوبان .3

.في الماء ھو تحول كیمیائي یعبر عنھ بمعادلة تفاعل الذوباناإللكترولیتذوبان 



:أمثلة

 ذوبانNaClفي الماء:NaCl(S) Na+
(aq) + Cl+(aq)بویمثل المحلول:Na+ + Cl+.

 ذوبانH2SO4في الماء:H2SO4 (l) 2H+
(aq) + SO4

2-
(aq)2:بویمثل المحلولH+ + SO4

2-.

 ذوبانHClفي الماء:HCl(g) + H2O H3O+
(aq) + Cl-(aq)ویمثل المحلول ب:H3O+ + Cl-.

IV.التراكیز المولیة

التركیز المولي للمذاب المستعمل.1

.احد من المحلولكمیة مادة ھذا المذاب المتواجدة في لتر وAیساوي التركیز المولي للمذاب 

(mol.L
-1

) (mol)

(L)

التركیز المولي لنوع كیمیائي موجود في المحلول.2

موجود في المحلول كمیة مادة ھذا النوع المتواجدة Xیساوي التركیز المولي لنوع كیمیائي 

.[X]في لتر واحد من المحلول ونعبر عنھ بالرمز 

(mol.L
-1

) (mol)

(L)

Vذي حجم ,نحضر محلوال مائیا لكلورور الرصاص:تمرین تطبیقي = 10 mLكتلةبإذابة

m = 250 mg من كلورور الرصاصPbCl2(s)في الماء.

.للمذاب المستعملCاحسب التركیز المولي .1

.اكتب معادلة الذوبان.2

.لیة لألیونات األساسیة الموجودة في المحلولاحسب التراكیز المولیة الفع.3

M(Pb):نعطي = 207.2 g.mol-1;M(Cl) = 35 .5 g.mol-1




