
 

 

ـ اـلتـيزز ـرتـيز ز المتتـاـتـز االلتت  الت
La concentration et les solutions électrolytiques 

 

I) جتتييئتيز التتـء. 
ز

 

OH    جزيئة الماء  .  تتكون كل منهما من إلكترونينHO لهـا رابطتان تساىميتين بسيطتين 2
تظهر على ذرة الهيدروجين . اإللكترونين أكثر من ذرة الهيدروجين (كهرسالبة)ذرة األوكسيجين 

e..2 في حين تظهر على جزيئة األوكسيجين شحنة جزئية e.شحنة جزئية   )10(   

 

.  جـزيئة المـاء بذلك قطبـية,  مرجـح الشحـنة المـوجبة للجـزيئة ال ينطبق مع مرجـح الشحنة السـالبة
 

: تعـريف*  
و تكـون جـزيئة قطـبية إذا كـان , إذا كانت الذرتـين مختلفـتين, الرابـطة بين ذرتـين تكـون مستقـطبة

. مرجحـا الشحن المـوجبة و السـالبة غـير منطبقـين
 

II) ـ اـتلـي .زز المتتـاـتـز االلتت
 .الهـبء في الصـمة الصـوديون كمـورور ذوتـبو (1

. كلـورور الصـوديوم الصـلب- ا  
 و أيونات Clيحتـوي بلور كلـورور الصـوديوم على أيونـات الكلورور السـالبة 

و يكـون كل نوع من األيونات محـاطا بست أيونـات من النوع , Naالصـوديوم الموجبة
يكون بلـور . اآلخر بفعل التجـاذب الكهربائي الذي يحـقق تمـاسك الجسم الصلب

 و أيونـات الصوديوم Clكلورور الصوديوم محـايدا و بذلك تكون أيونات الكلورور 
Naنرمز بذلك لكلـورور الصوديوم الصلب بالصيغة , بنفس العـددNaCl و تسمى 

  .الصـيغة اإلحصـائية

 

 

 

    2O و 3Al  حدد الصيغة اإلحصائية للمركب األيوني أوكسيد األلومنيوم علما أنو يتكون من األيونات:تطبـيق* 
 

: تجـربة- ب  
يسمح ,  عند إضـافة كلـورور الصوديوم إلى المـاء :مالحـظة 

.  نقول لدينا محلول إلكتـروليتي, المحـلول النـاتج بمرور التيار الكهربائي
   يحـدث تأثـير بيني بين جزيئـات المـاء القطبية و األيونات :تعليـل 

في البلـور مما يجعلها تتفكـك فتصبح محـاطة بجزيئـات المـاء نقـول أنها 
:     ممـيهة و نكتب  aqaq

eau ClNaNaCl    

 

)(تسـمح األيونـات في الحلـول بالتوصـيل الكهربـائي و نـرمز للمحلـول : استنتـاج    aqaq ClNa .
 

: تعـريف*  



 

 

.   يـوصل محـلول إلكتـروليتي التيـار الكهربائي و ذلك لتـوفره على أيونـات متحـركة
 

 .الهـبء في الهـيدروجـيو كمـورور غـبز ذوتـبو (2

. جـزيئة كلورور الهـيدروجـين- ا  
تجـدب درة الكلـور ,  على رابطة تسـاىمية بسيطةHClتتـوفر جـزيئة كلورور الهيدروجين  
  على ذرة e.شحنة جزئـية اإللكترونين أكثـر من درة الهـيدروجين فتظهر  (كهرسالبة)

.  e.الهـيدروجين في حين تظهر على جـزيئة الكلور شحنة جزئـية 

 

.  ال ينطبق مرجح الشحنة المـوجبة مع مرجح الشحنة السـالبة و بذلك فإن جـزيئة كلورور الهيدروجين قطبـية
 

: تجـربة- ب  
.  ننكس حوجـلة مملوءة بغـاز كلورور الهـيدروجين في حوض مـائي 
.   صعـود المـاء بقـوة على شكل نـافورة في الحـوجلة:مالحـظات 

o  نقـيس :1رائـز  PH المحـلول النـاتج فنجـد PH = 2 , يحتـوي الحلـول
. Hبذلك على أيونـات

o  نضيف إلى عيـنة من المحلـول النـاتج قطرات من محـلول نتـرات :2رائـز 
يحتـوي المحلـول , الفضة فنالحظ تكـون راسب أبيـض ىو كلـورور الفضة

. Clبذلك على أيونـات الكلـورور 

 

 

    تؤدي التأثـيرات البينية لجزيئة المـاء مع جزيئة كلورور الهيدروجين إلى فك الرابطة في ىذه األخيرة فينـتج :استنتـاج  
)(نـرمز للمحلول , عن ذلك أيونات الكلورور و أيونات الصوديوم التي تكون ممـيهة   aqaq ClH  .

 

:            معـادلة تفـاعل الذوبـان ىـي   aqaq

eau ClHHCl 
 

 .الهـبء في السـبئل الكتـريتيك حهـض ذوتـبو (3

  :تجـربة*   
تتكون جزيئـتو من ذرتي ىيدروجين و , حمض الكبريتيك الخالص سائل جزيئي 

. 42SOH: صيغتهـا, ذرة كبريت و أربع ذرات أوكسيجين
. نضيف قليال من حمض الكبريتيك إلى مـاء مقطر و نقيس درجة حرارة الخليط 

 

  :مـالحظـات 
o (ذوبان )ارتفـاع درجة حرارة المحلـول مما يذل على حدوث تفـاعل .
o  نقيس :1رائـز  PH7  المحلول النـاتج فنجدPH ,يحتـوي الحلـول بذلـك على أيونـاتH .
o  نضـيف إلى عيـنة من المحلول النـاتج قطرات من محلول كلورور الباريوم فيتكون راسب أبيض ىو كبريتـات :2رائـز 

2 مما يذل على وجود أيونـات الكبريتـات 4BaSOالبـاريوم 

4SO .
 

   تؤدي التأثيرات البينية لجزيئة المـاء مع جزيئة حمض الكبريتيك القطبية إلى فك الرابطة في ىذه األخيرة :استنتـاج 



 

 

)2(نـرمز للمحلول ,  التي تكون ممـيهةHفينتج عن ذلك أيونات الكبريتات و أيونات الهيدروجين 4 aqaq SOH   .
  

aqaq:           معـادلة تفـاعل الذوبـان ىـي 

eau SOHSOH   2

442 2 
 

III) ـرتتـيز التتواتي .ززز الت
.  التركيـز المـولي للمـذاب - أ

تركيز المحلول  ) المستعمل و الذي اختفى x للمذاب XC)(يساوي التركيز المولي ,  في محلول غـير مشبع 
:   للمحلولV للمذاب على الحجم Xn)(خارج الكمية , (

V

Xn
Xc

)(
)(   ,1:  وحدتو المـول على اللـتر. Lmol  .

 

gmنحضر محلول بإضافة كتلة  :تطبـيق*        80 من كلورور الصوديوم إلى حجم mLV 150احسب تركيز المحلول.  من الماء. 
 

. التركيـز المـولي الفعـلي - ب
 يساوي التركيز المـولي الفعلي و الذي نرمز لو   Y لنوع كيميائي Yخارج الكـمية ,  في المحـلول)(Yn للنـوع 

Yالموجودة في المحلول على الحجم Vللمحلول  :
V

Yn
Yc

)(
)(  , 1:وحـدتو. Lmol  . 

 

mLVنأخـذ حجمـا   :تطبـيق*   150 محلـول لحمـض الكبريتيك تركـيزه  منLmolC /10 2 . احـسب كمـية مـادة
. األيونـات المـوجـودة في المحـلول

 
.  التـركيز الكتـلي - ت

 V  في المحلـول عـلى الحـجم Z للنـوع Zm)(خـارج الكتـلة , Zللنـوع ZCm)( يمثـل التركـيز الكتـلي  
: للمحـلول

V

Zm
Zcm

)(
)(  , 1:وحـدتو. Lg  . 

    :ملحـوظة  
)(

)(

.)(

)()(
)(

XM

XC

VXM

Xm

V

Xn
XC mبذلك          :)(.)()( XCXMXCm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 


