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Solutions électrolytiques

. الجسم الصلب اليوني1
  . البنية :  2  . 1

بة ( ني هو كل نوع كيميائي يتكون من أنيونات ) أيونات سالبة ( وكاثيونات ) أيونات موج صلب اليو سم  ال  الج

متراصة في ترتيب منظم يسمى البلور.

مثال : نموذج بلور كلورور الصوديوم 
ية  سم صلب صيغته الجمال صوديوم أو ملح الطعام ج ني يتكون من أيوناتNaClإن كلورور ال ركب أيو وهو م   

صوديوم  +Naال
جدCl وأيونات الكلورور  يث يو ية ح بط أيون ريق روا ا عن ط ه ما بين اسكة في   وهذه اليونات متم

عة  يف أش سة ط عد درا كل بلورات، وب سم على ش سم تبين على أن RXالج سردة ( علىNaCl لهذا الج ته ) ال   بني

+Naشكل مكعب حيث 
  تشغل مركز المكعب و منتصف الحرفCl تشغل رأس المكعب و مراكز الوجه، بينما

و العكس صحيح.

CaF2النموذج المنفصل لبلور  NaClالنموذج المنفصل لبلور 

  . تماسك الجسم الصلب اليوني  3  . 1
يتحقق تماسك البلور بفعل التأثيرات الكهرساكنة المتبادلة بين اليونات.

ملحوظة :
.الجسم الصلب اليوني متعادل كهربائيا و ل يحتوي على أي إلكترون حر فهي عوازل كهربائية 

 ابة صيغة الجسم الصلب اليوني صيغة إحصائية تبين نوع ونسب اليونات المتواجدة دونformule statistique كت   

الشارة إلى الشحن.
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  Polarité d’une molécule  . قطبية الجزيئة 2

  électronégativité  . الكهرسلبية   1  . 2

 الكهرسلبية تعبر عن قابلية الذرة على جذب زوج إلكتروني. إليها. وكلما كانت كهرسلبية الذرة أكبر كلما كانت

قابليته لجتذاب الزوج اللكتروني أكبر.

ملحوظة :
  منLinus Paulingولقد تمكن الكيميائي لينوس باولي 

إسناد عدد لكل عنصر يعبر عن كهرسلبيته.

بط ها بروا ما بين بط في  تتكون الجزيئات من ذرات ترت

تساهمية. 

دما تكون الذرتان المرتبطتان متشابهتان    فإنX2عن

ية  ية قطب ها أي ميزة ثنائ يس ل  .Caractère apolaireالجزيئة ل

دما تكون الذرتان مختلفتان    تكون للجزيئة الميزةAXوعن

.Caractère polaireالثنائية القطبية 

  Caractère dipolaire d’une molécule  . الميزة الثنائية القطبية لجزيئة   2  . 2

مثال :
أ – مرجح الشحن في جزيئة كلورور الهيدروجين 

تا الهيدروجين و الكلور في كل جزيئة بط ذر ني ، حيث ترت يس أيو  إن غاز الكلورور الهيدروجين جسم جزيئي ول

HClحد دون أن يحدث أي انتقال يه كل ذرة بإلكترون وا ساهم ف روني مشترك ت ج عن زوج إلكت ت ساهمية تن طة ت   براب

إلكتروني بين الذرتين.

روني  ثر الزوج اللكت doubletذرة الكلور تجذب أك  électronique هرسالب ها ، نقول إن الكلور ك ر منélectronégatif نحو ث   أك

ستقطبة  طة م ين راب ين الذرت ساهمية ب طة الت ين ، و إن الراب ستقطبة HCl وإن جزيئة Polaireذرة الهيدروج  . هذاPolarisé م

  ( وشحنة جزئية موجبة بجانب ذرة الهيدروجينδيؤدي إلى ظهور شحنة جزئية سالبة بجانب ذرة الكلور ) نرمز لها بــ 

 (δ+) نرمز لها بـــ 

وبالتالي لجزيئة كلورور الهيدروجين ميزة ثنائية قطبية ويمكن أن نرمز للجزيئة بــــ :

   الميزة الثنائية القطبية لجزيئة الماء  ب –
 لجزيئة الماء  ميزة ثنائية قطبية قطبية حيث إن ذرة الوكسجين أكثر كهرسلبية من ذرة الهيدروجين. لو افترضنا

رجح   طابق مع م بة مت شحن الموج رجح ال ستقيمية ، لكان م Barycentreأن جزيئة الماء م  ou  centre  de  symétrieشحن   ال

السالبة. لما كانت للجزيئة ميزة ثنائية قطبية.

 لكن تبين التجربة أن الماء يتصرف كثنائي قطب كهرساكن حيث ينجذب خيط الماء المنساب من الصنبور نحو

جسم مشحون وبالتالي لجزيئة الماء ميزة ثنائية قطبية.
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 من بين هذه الجزيئات عين منها التي لها الميزة الثنائية القطبية :تطبيق :

NH3 , CO2 و  CCl4
. المحاليل المائية اللكتروليتية3
  . تعاريف :  1  . 3
اسم ية ب و سائلة أو غاز ، وفد يكون في حالة صلبة أ سم الذي يذوب في سائل سمي الج امة ن صفة ع   ب

المذاب ونسمي السائل الذي يذوب فبه المذاب بالمذيب وقد يكون المذيب ) السائل : ماءا أو كحول ... (.

.يكون المذيب والمذاب ما يسمى بالمحلول 

.عندما يكون المذيب هو الماء نسمي المحلول بالمحلول المائي 

وهو موصل للتيار نه محلول أيوني أو إلكتروليتي.  يه على أيونات ، نقول إ   عندما يحتوي المحلول لمحصل عل

الكهربائي.

  . ذوبان اللكتروليت في الماء  2  . 3
يتم ذوبان اللكتروليت في الماء وفق ثلت مراحل متثالية وهي :

 التفكك Dissociationعند وضع بلورات الجسم المذاب في الماء ونتيجة الميزة الثنائية القطبية للمذيب تحدث :  

.dislocationقوى التأثيرات الكهرساكنة مع مكونات المذاب وبالتالي تبدأ عملية 

 Solvatation  .اليونات والجزيئات المحررة نتيجة عملية التفكك تحاط بجزيئات الماء بفعل التأثيرات الكهرساكنة :  

.Hydratationإذا كان المذيب هو الماء نتكلم عن عملية التميه 

 تشتت Dispersion اليونات المتميهة تنتشر : diffuse.)في باقي المحلول )ويمكن تسريع هذه العملية بالتحريك 

مثال :

  . تمثيل المحلول اللكتروليتي  3  . 3
يتم تمثيل المحلول اللكتروليتي باستعمال رموز اليونات مع الخذ بعين العتبار الحياد الكهربائي للمحلول.

مثال :
Naمحلول كلورور الصوديوم :  aq 

+
 + Cl aq 



Cuaqمحلول كبريتات النحاس :  
2+ SO4

2
aq 

  . معادلة التفاعل المقرون بذوبان إلكتروليت  4  . 3
ية فاعل المقرون بهذا الذوبان بمعادلة كيميائ ر عن الت عب يت في الماء هو تحول كيميائي. وي  إن ذوبان اللكترول

تسمى معادلة الذوبان.

. التراكيز المولية :4
  . التركيز المولي للمذاب المستعمل :  1  . 4

جم المحلول ستعمل على ح ية مادة المذاب الم سمة كم ستعمل خارج ق يز المولي للمذاب الم ساوي الترك  ي

.Cالمحصل عليه. ونرمز له بالحرف 

C= n
V s
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  . التركيز المولي الفعلي لنوع كيميائي موجود في المحلول :  2  . 4
 يصاحب ذوبان النواع الكيميائية ظهور أنواع " جديدة " وبالتالي نستعمل رمز جديد لتركيز هذه النواع المتواجدة

 :Xفعليا في المحلول. حيث نكتب بالنسبة لتركيز نوع كيميائي 

[X ]= n  X 
V s

مثال :
Feaqأحسب تركيز اليونات  

3+
Cl و  aq 


C=1,0 تركيزهIII في محلول مائي لكلورور الحديد  .10−3mol /L

.

.V لتحضير محلول مائي ذي حجم III من كلورور الحديد n0    نفترض أننا نذيب في الماء كمية مادة 

 في الماء هي :IIIمعادلة ذوبان كلورور الحديد 

الحصيلة الكيميائية :

FeCl3 s   H 2O   →Feaq
3+ 3Cl aq

−¿  حالة

المجموعة

تقدم التفاعل

n0 0 0 x = 0 الحالة البدئية

n0 - x x 3x x حالة مرحلية

0 n0 3n0 xmax الحالة النهائية

وبالتالي نستنتج :

[Feaq
3+ ] = 

n Feaq
3+ 

V
= 
nFeCl 3 s 

V = C

و

[Cl aq 


] = 
n Cl aq

 

V
= 3. 

nFeCl3 s 
V = 3C

ملحوظة :
بة شحن الموج ية ذات ال يز النواع الكيميائ ند تكون المحلول يكون مجموع تراك   معادلة الحياد الكهربائي : ع

يساوي مجموع تراكيز النواع الكيميائية ذات الشحن السالبة ونكتب :
∑ [X n+ ]=∑ [Y m]  

.التخفيف هي عملية تؤدي إلى انخفاض تركيز المحلول وذلك بإضافة كمية من الماء 

نعتبر أثناء عملية التخفيف أن كمية مادة الجسم المذاب ل تتغير.

بما أن كمية المادة المذابة البدئية تساوي كمية المادة المذابة النهائية أي :
n i=n f ⇔C i .V i=C f .V f
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