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 انًحبنٍم االنكتشٔنٍتٍخ ٔ انتشاكٍز

82أَظش انصٕسح ص  :َشبط تًٍٓزي  

انجحش يحهٕل َقٕل أٌ يبء  ؛….Na Cl،2Ca ٔ2Mgٌحتٕي يبء انجحش عهى انعذٌذ يٍ األٌَٕبد َزكش يُٓب 

 إًٌَٔ(. ٔ ًٌكٍ استخشاج ثعط األٌَٕبد عهى انشكم ثهٕساد فً حبنتٓب انصهجخ.انكتشٔنٍتً )يحهٕل 

 يب ًْ انًحبنٍم االنكتشٔنٍتٍخ؟ ٔكٍف ًٌكٍ تحضٍشْب ٔ حسبة تشاكٍزْب؟ ٔ يبًْ ثٍُخ ْزِ انًحبنٍم فً حبنتٓب انصهجخ؟

I- المحلول المائي االلكتروليتي 
 تعرٌف -1

محلول ٌحتوي على اٌونات )اٌونات موجبة تسمى كاتٌونات و اٌونات سالبة تسمى المحلول المائً االلكترولٌتً هو كل 

 انٌونات(، و تكون هذه االٌونات مشتتة و متحركة.

 كٌف نحصل على محلول إلكترولٌتً؟ -2

 نحصل على محلول مائً إلكترولٌتً بإذابة مذاب ٌسمى إلكترولٌت فً الماء، و اإللكترولٌتات نوعان :

 ٌونٌةأجسام صلبة أ 

  أجسام سائلة أو غازٌة تتكون من جزٌئات قطبٌة 

 ممٌزات المحلول االلكترولٌتً -3

 :المحلول االلكترولٌتً ٌكون

 .)موصال للتٌار الكهربائً ألنه ٌحتوي على شحن كهربائٌة متحركة )أٌونات 

 الكهربائٌة السالبة. متعادال كهربائٌا، أي أن عدد الشحن الكهربائٌة الموجبة الموجودة فٌه ٌساوي عدد الشحن 

 قبل البحث فً كٌفٌة ذوبان اإللكترولٌتات فً الماء البد من التعرف على هذه األخٌرة.

I- األجسبو انصهجخ األٌٍَٕخSolutions ioniques   

 تعشٌف : -1

)أّٝ٘بد ٍ٘خجخ( ٍشرجخ ثبّزظبً فٜ اىفضبء ٗ ٍزَبسنخ  ٗ اىنبرّٞ٘بدأّّٞ٘بد )أّٝ٘بد سبىجخ(  ُ٘ اىدسٌ اىصيت األّٜٝ٘ ٍِٝزن

 ٗٝعزٙ رَبسل ٕزٓ اىجْٞخ اىَْظَخ اىٚ ٗخ٘د رأثٞشاد ثْٞٞخ مٖشثبئٞخ ثِٞ األّٝ٘بد. .cristalثْٖٞب ٍشنيخ ثي٘س فَٞب 

 ثهٕساد كهٕسٔس انصٕدٌٕو ٔ فهٍٕسٔس انكبنسٍٕو. :أيثهخ ألجسبو صهجخ إٌٍَٔخ -8
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 انصهت األًٌَٕصٍغخ انجسى  -3

 انجسى انصهت األًٌَٕ يتعبدل كٓشثبئٍب حٍث أٌ عذد انشحٍ انًٕججخ يسبٔ نعذد انشحٍ انسبنجخ. ٌكٌٕ

mnكبنتبنً  :A  ٔBتكتت صٍغخ جسى صهت إًٌَٔ يتكٌٕ يٍ األٌَٕبد  BA. 

ثحٍث ٌتحقق انتعبدل انكٓشثبئً نهًشكت. m  ٔn* َجحث عٍ أصغش عذدٌٍ صحٍحٍٍ  mn . 

. ٔرنك دٌٔ n، ٌهٍّ األٌٌٕ انسبنت يشفٕقب ثبنًعبيم m* َكتت صٍغخ انًشكت ثذءا ثبألٌٌٕ انًٕجت، يشفٕقب ثبنًعبيم 

 االشبسح انى شحُتً األٌٍٍَٕ.

 أيثهخ -أ

 .NaClثعذد يتسبٔ، صٍغتّ انكًٍٍبئٍخ  Na  ٔClٌتكٌٕ كهٕسٔس انصٕدٌٕو انصهت يٍ األٌَٕبد * 

ألٌ انتعبدل انكٓشثبئً ٌفشض ٔجٕد  2CaF، صٍغتّ انكًٍٍبئٍخ 2Ca  ٔF* ٌتكٌٕ فهٕسٔس انكبنسٍٕو يٍ األٌَٕبد 

 إٌٍٍَٔ يٍ انفهٕسٔس نكم إٌٌٔ يٍ انكبنسٍٕو.
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 تسًٍخ األٌَٕبد -ة

 

 

 

 

 تًشٌٍ تطجٍقً -ج
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II-  نكتشٔنٍتًٳانحصٕل عهى يحهٕل 

 انًٍزح انثُبئٍخ انقطجٍخ نجزٌئخ  -1

 كٓشسهجٍخ عُصش -أ
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 كٍف َتعشف عهى جزٌئخ قطجٍخ* 

 زبىخ خزٝئخ رزنُ٘ ٍِ عذح رساد زبىخ خزٝئخ رزنُ٘ ٍِ رسرِٞ

فٜ زبىخ خزٝئخ رزنُ٘ ٍِ رسرِٞ ٍزَبثيزِٞ فئُ اىزٗج  -

اىَسبفخ ثَْٖٞب. االىنزشّٜٗ ٝزَ٘ضع عيٚ ّفس  

فٜ زبىخ خزٝئخ رزنُ٘ ٍِ رسرِٞ ٍخزيفزِٞ  - XY فئُ  

اىدزٝئخ رنُ٘ قطجٞخ ٗ ّق٘ه إُ اىشاثطخ اىزسبَٕٞخ ٍسزقطجخ. 

ٗ ٝعزٙ اسزقطبة اىشاثطخ اىزسبَٕٞخ إىٚ مُ٘ اىزٗج 

 االىنزشّٜٗ اىَشزشك ثِٞ اىزسرِٞ ْٝزاذ إىٚ إزذإَب. 

إرا اّزاذ اىزٗج االىنزشّٜٗ ّس٘  - Y ُّق٘ه أ ،Y أمثش مٖش  

Xسيجٞخ ٍِ  سبىجخ . ٗ ْٝزح عِ رىل ظٖ٘س شسْخ خزئٞخ  
-
 

Yعيٚ  ٗ ظٖ٘س شسْخ خزئٞخ ٍ٘خجخ   
+

عيٚ   X فزصجر .

XYاىدزٝئخ  ثْبئٞخ اىقطت.   

ىَعشفخ قطجٞخ خزٝئخ رزنُ٘ ٍِ عذح رساد ّزجع اىخط٘اد 

 اىزبىٞخ:

ّزعشف عيٚ اىشنو اىْٖذسٜ ىيدزٝئخ -  

ّنزت اىصٞغخ اىَْش٘سح ىيدزٝئخ ٍع األخز ثعِٞ االعزجبس  -

 شنيٖب اىْٖذسٜ

ّجسث عِ اىشٗاثظ اىزسبَٕٞخ اىَسزقطجخ -  

ّضع عيٚ مو رسح اىشسْخ اىدزئٞخ اىَْبسجخ  -  

ّجسث عِ ٍشخسٜ اىشسْبد اىسبىجخ ٗ اىشسْبد اىَ٘خجخ  -  
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ٍبرا َٝنِ اىق٘ه ثبىْسجخ ىَشخسٜ 

اىشسْخ اىَ٘خجخ ٗ اىسبىجخ فٜ 

 اىسبىزِٞ اىسبثقزِٞ؟ 

 

III- ذوبان اإللكترولٌتات فً الماء 

 ذوبان جسم صلب اٌونً -1

 

 

 ذوبان جسم ذو جزٌئات قطبٌة فً الماء -2

  +Hتمٌه األٌون  -3

Hأٌون الهٌدروجٌن 
H عبارة عن بروتون، فً المخلول المائً ٌتفاعل  +

H3Oمع جزٌئة الماء لٌعطً اٌون األوكسونٌوم +
+

 

 

عْذ ٗضع ثي٘ساد خسٌ صيت أّٜٝ٘ فٜ اىَبء، فئُ خزٝئبد اىَبء راد اىطبثع اىقطجٜ 

: رذخو فٜ رأثٞش ثْٜٞ ٍع االّٝ٘بد اىَنّ٘خ ىٖزا اىجي٘س، ٕزا اىزأثٞش ٝؤدٛ إىٚ  
 

 رفنٞل اىجْبء اىجي٘سٛ رَٞٔ األّٝ٘بد رشزذ األّٝ٘بد

خزٝئبد اىَبء اىقطجٞخ رضعف 

اىشٗاثظ ثِٞ األّٝ٘بد ثٌ رنسش  

مو أُٝ٘ ٝصجر ٍسبطب ثعذد 

ٍعِٞ ٍِ خزٝئبد اىَبء، ٍَب 

ال ٝسَر ىٔ ثبىع٘دح إىٚ اىزسبد 

ٍع أُٝ٘ أخش. ّق٘ه أُ 

 األُٝ٘ ٍَٞٔ

 

ثعذ اىزَٞٔ رزسشك األّٝ٘بد فٜ 

خَٞع أسخبء اىَسي٘ه، ّق٘ه 

 اّٖب ٍشززخ.

خزٝئبد اىَبء راد اىطبثع  رذخواىَبء،  إىٚ إدخبه ٍزاة ٝزنُ٘ ٍِ خزٝئبد قطجٞخعْذ 

: ، ٕزا اىزأثٞش ٝؤدٛ إىٚخزٝئبد اىَزاةاىقطجٜ فٜ رأثٞش ثْٜٞ ٍع   
 

 رَٞٔ األّٝ٘بد رشزذ األّٝ٘بد

رنسٞش اىشٗاثظ اىزسبَٕٞخ اىَ٘خ٘دح 

 ثِٞ خزٝئبد اىَزاة

ٍعِٞ  مو أُٝ٘ ٝصجر ٍسبطب ثعذد

ٍِ خزٝئبد اىَبء، ٍَب ال ٝسَر ىٔ 

ثبىع٘دح إىٚ اىزسبد ٍع أُٝ٘ أخش. 

 ّق٘ه أُ األُٝ٘ ٍَٞٔ

 

ثعذ اىزَٞٔ رزسشك األّٝ٘بد فٜ خَٞع 

 أسخبء اىَسي٘ه، ّق٘ه إّٖب ٍشززخ.

 رفنٞل اىدزٝئبد
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 معادلة الذوبان -4

 ذوبان إلكترولٌت فً الماء تحول كٌمٌائً، معادلة التفاعل التً تمثله تسمى معادلة الذوبان.

 أمثلة 

  ذوبان الملح فً الماء 

 الصودٌوم بو نرمز لمحلول كلورور 

 ذوبان غاز كلورور الهٌدروجٌن فً الماء 

 أو  

و نرمز لمحلول كلورور الهٌدروجٌن ب
 

 

  ذوبان حمض الكبرٌتٌك فً الماء 

 

  ٍ  
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 III- انتشكٍز انًٕنً

 

 

تطجٍق - IV 
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 -Vانحصٍهخ 

وموصلٌة المحالٌل اإللكترولٌتٌة التوافق بٌن الفٌزٌاء والكٌمٌاء، توضح دراسات األجسام الصلبة األٌونٌة وتمٌه األٌونات 

 خصوص التأثٌرات البٌنٌة الكهربائٌة.

 


