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 الجلسة األولى: السالمة واألمان املخبري 

 الغاية من الجلسة: 

 إرشادات عامة للسالمة واألمان والعمل املخبري  ➢

 . إرشادات عامة للسالمة واألمان املخبري:1

يمكن أن يكون املختبر مكانًا خطرًا، فعندما تؤخذ االحتياطات وتستخدم التقنيات )خطوات العمل( 
 ر، وخطره ال يزيد عن خطر قاعة املحاضرات )تقريبًا(.ح املختبر مثل أي مكان آخبالشكل الصحيح، عندها يصب

تمثل معظم االحتياطات الضرورية ممارسات عقالنية، وانطالقًا من حرص الجامعة كل الحرص على 
خبري املخبرية والتي تشمل طريقة العمل املسالمة أبنائها الطلبة والذي ال يتم إال بالتقيد التام بالتعليمات 

 طبيقه، نوضح النقاط التالية ونؤكد ضرورة التقيد بها:ضمن األمان املخبري املطلوب ت

يجب التعرف على كافة األدوات الزجاجية واألجهزة املخبرية املستخدمة في املختبر وطريقة عملها  .1
عامة وسالمة استعمالها لتالفي األخطاء وحفاظًا على السالمة الوالتعامل معها، والحذر الشديد أثناء 

 املعدات.

والعدسااات الالةااية مسر مساامو    ا يجب ارتداء نظارات السالالالمة طواف فةرة التواجد في املختبر،  .2
، ألن بعض األبخرة الكيميالالاةيالالة قالالد تسالالالالالالالالالالالالالالاالالب ءهيجالالًا للع ن عنالالد ارتالالداء العالالدسالالالالالالالالالالالالالالالات اطالقاااف  ا املخربر

 الالصقة.
فةرة التواجد فيه واللوحة االسمية على  رتداء الروب األبيض قبل الدخوف إلى املختبر وطوافيجب ا .3

وذلك لوقاية الثياب والجسم من أخطار املواد ، ويحظر العمل بدون الروب األبيضالجيب، 
 الكيمياةية.

منعًا لخطر ، يحظر ارتداء السراويل اليصسرة، والفساتسن اليصسرة، واألحذية املفروحة  ا املخربر .4
 لى الجسم.وصوف املواد الكيمياةية بطريق الخطأ إ

، منعًا لحدوث أي خطأ مثل االحةراق بن ران يجب ربط الشعر الطويل ) ا شكل ذيل حصان( .5
 مصباح البنزن أو ببعض املواد الكيمياةية.

جد يجب اسرخدام الكفوف طيلة فترة الروايجب عدم ملس أي مركب كيميائي بأصابع اليد، لذلك  .6
 . ا املخربر حتى ن اية العمل الرجريبي

ن استنشاق األبخرة التي تنتج في التفاعالت الكيمياةية أو من املواد الكيمياةية لشديد مالحذر ا .7
 .توضع الكمامة طيلة الرواجد  ا املخربراملعبأة في زجاجات في املختبر، وتفاديًا لذلك 

من أنواع األطعمة أو الشراب، أو مضغ العلكة،  يمنع أثناء جلسة العملي التدخ ن وتناوف أي نوع .8
 امة.هذه األطعمة يمكن أن تمتص املواد الكيمياةية الس ألن
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 ُيحظر تذوق املواد الكيمياةية املستخدمة في املختبر. .9

 ال تفرك عينيك وانت في املختبر قبل التأكد من نظافة يديك. .10

الكواشف أو غ رها من العناصر خارج املختبر، ال تقم مطلًقا بنقل املعدات أو العبوات الزجاجية أو  .11
 ذا طلب منك املشرف على الجلسة ذلك.إال إ

ال تقم أبًدا بإعادة املواد الكيمياةية املتبقية )غ ر املستخدمة( إلى الزجاجة األصلية. ألن ذلك قد  .12
 يؤدي إلى تلوث املادة األساسية.

على العبوة، وال تقم أبدًا بإزالة اللصاقات تأكد من املادة املستخدمة بقراءتك للصاقه املوضوعة  .13
 عبوات أو تبديلها.عن ال

 أخبر املشرف ن على املختبر بأي حادث وقع مهما كان بسيطًا في نظرك. .14

ال تقم بأية تجربة غ ر مذكورة في تجربة اليوم، مهما كنت فضوال علميًا. اطلب االذن من املشرف  .15
 ألنه املؤهل لإلجابة على طلبك.

 اب.يسمح للطالب أن يعمل في املختبر لوحده مهما كانت األسبال  .16

 ال توجه فوهة أنبوب االختبار التي تسخنها باتجاهك أو باتجاه زميلك. .17

يحظر على الطالب ترك التجربة التي يسخنها بدون متابعة داةمة لها أو التنقل داخل املختبر. وإذا  .18
 احتجت ملغادرة مكانك، يجب التوقف عن التسخ ن.

لفم للماصة، بل استخدم املاصة عندما نحتاج ألخذ كمية من ساةل ما، ال تستخدم الشفط با .19
 لساةل إلى املاصة أو املاصة ذات آلية ميكانيكية لشفط السواةل.ذات إجاصة مطاطية لسحب ا

الستخراج املركبات الكيمياةية الصلبة من عبواءها ال تقم باستخدام أصابعك، لذلك ينبغي  .20
 بالسباتوال )امللعقة الكيمياةية(.االستعانة 

مياةية على كفة امل زان مباشرة بل استخدم ورقة مناسبة ال تضع املادة الكي عند استخدام امل زان .21
 تضع عليها املادة الكيمياةية التي يراد وزنها.

 ال تزن أي مادة ساخنة إال بعد أن تبرد إلى درجة حرارة املختبر. .22

 ائي مباشرة عقب االنتهاء من استخدامه.يجب إغالق عبوة كل مركب كيمي .23

 الطاولة، بل ابقها ب ن اصبعيك أو ضعها في وضع مقلوب.اجة الكاشف على ال تضع سدادة زج .24

عندما نريد إدخاف أنابيب زجاجية مثل قضيب زجاجي أو مقياس حرارة في ثقب سدادة مطاطية أو  .25
ثل املاء أو الغليسرين وامسك فلينية، ضع على فتحة الثقب قطرة أو أكثر من مادة مزلقة م

 طعة قماش.القضيب الزجاجي املغطى بق

ضع في ذهنك أن جميع املواد الكيمياةية خطرة بشكل من األشكاف. على هذا األساس تعامل معها  .26
 بحذر وحسب التوجيهات املعطاة.
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ا عند كسر أي أداة زجاجية، ال بد من إزالة القطع الزجاجية ووضعها في املكان املخصص له .27
 واعالم املساعد املخبري بالكسر.

يس العكس، ألن ارتفاع حرارة املحلوف قد تؤدي إلى الحمض إلى املاء ول عليك داةما، أن تضيف .28
 تبخر املاء ومن ثم انتثار الحمض عليك )على وجهك أو على مكان آخر من جسمك(.

سيل. بداًل من ذلك، يمكن ال تتخلص أبًدا من املواد الصلبة أو ورق الةرشيح أو غ رها في حوض الغ .29
 أو حاويات النفايات الصلبة املقدمة بشكل خاص.التخلص منها في سلة املهمالت 

يفضل طرح بقايا التفاعالت الحامضية أو القلوية أو نتاةج التجارب في عبوات خاصة وعدم رميها في  .30
 ئة.وذلك للحد من تلوث البي املغاسل، ليتم بعد ذلك التخلص منها بطراةق علمية،

أن إضافة كميات فاةضة من إحدى املواد عدم اإلسراف في استهالك املواد الكيمياةية، خاصة و  .31
 لتفاعل يؤدي إلى نتاةج خاطئة.الداخلة في ا

أبلغ عن تسرب الزةبق من موازين الحرارة املكسورة إلى املشرف على املختبر على الفور. ألن الزةبق  .32
 سام، يجب التخلص منه بعناية.

لى املحلوف ساخن إلى غليانه تضف منظمات الغليان إلى املحلوف الساخن. قد تؤدي إضافتها إال  .33
 بسرعة.

يحظر تسخ ن السواةل القابلة لالشتعاف مباشرة بوساطة مصباح بنزن كالكحوف وااليةر واألسيتون  .34
 ....الخ.

درجة  45بار بزاوية عند تسخ ن السواةل في أنبوب اختبار، امسك أنبوب االختبار بمشبك أنبوب اخت .35
 تبار. ال تسخن مباشرة أسفل أنبوب االختبار.فوق اللهب، وقم بتسخ ن جانب أنبوب االخ

يجب أن تتعلم كيفية تحديد موقع وتشغيل جميع أجهزة السالمة املتوفرة في املختبر )مثل طفايات  .36
 الحريق وبطانيات الحريق ومحطات غسل الع ن ودش السالمة(.

رة من املياه وأبلغ مالمسة املواد الكيمياةية لاشرتك، اغسل املنطقة املصابة بكميات وف في حالة  .37
 مشرف املخبر عن الحادث.

 اغسل يديك باملاء والصابون بعد االنتهاء من العمل في املختبر بشكل جيد جدًا. .38

 . إرشادات عامة للعمل الرجريبي املخبري:2

اصة في السنوات الجامعية األولى بأهمية خاصة للطالب حيث يستطيع يتم ز العمل في املختبرات العلمية وخ
ة ألي مقرر مع التجارب العملية لهذا ف العمل في املختبر الربط ب ن املفاهيم األساسية النظرية العلميالخمن 

 املقرر، ويتيح للطالب التعرف على طريقة التعامل مع األدوات واألجهزة املخبرية.

خذ بها أثناء أيأهم النقاط الرةيسية التي يجب على الطالب أن يفهمها بشكل جيد وأن  لذلك سوف نش ر إلى
 العمل في املختبر:
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اقرأ القسم النظري والتجارب العملية املطلوبة بدقة وقم بتحض رها واستيعابها بشكل جيد جدًا  .1
العمل قبل حضورك الجلسة العملية لتكون على علم تام بهدف التجارب املطلوبة وخطوات 

 ومعرفة املواد والخطوات الخطرة.
املشرف ن على املختبر وسجلها في األملية  التجربة وانتبه إلى مالحظات اّتبع التعليمات املعطاة حوف  .2

 املتوفرة ب ن يديك.
اعتمد على نفسك في إجراء التجارب العملية والحسابات املتعلقة بها، واستفسر عن كل فكرة غ ر  .3

 ف ن على املختبر.مفهومة من أحد املشر 
 خبر إال للضرورة وبإذن املشرف.ملاأجِر تجربتك في املكان املخصص لك، وال تتنقل ضمن  .4
املعدات واألدوات املواد الكيمياةية املوجودة في املختبر يمكن ان تكون خطرة جدًا في حالة سوء  .5

املختبر ركز على عملك االستخدام وهي ليست ألعاب للتسلية لك ولزمالةك، لذلك عندما تكون في 
 فقط حفاظًا على سالمتك وسالمة من حولك.

والتحدث مع زمالةك داخل املختبر، كما ال يجوز لك الخروج من املختبر إال  الزوار  فاعدم استقب .6
 بإذن من األستاذ املشرف.

قة يجب أن تكون مستعّدًا ألّي اختبار حوف معلوماتك عن التجربة التي تجريها أو التجربة الساب .7
 التي قمت بها.

في بداية الجلسة العملية وتسليمها له في  ّي يجب عليك استالم األدوات املخبرّية من املساعد املخبر  .8
 لسة نظيفًة وسليمًة.نهاية الج

 سجل النتاةج التي حصلت عليها مباشرة في الفقرة الخاصة بالنتاةج واملناقشة. .9
تطلع املشرف على نتاةج عملك، وتأكد أنه وضع توقيعه في نهاية الجلسة ال تغادر املختبر قبل أن  .10

 عليه.

 ة:ولي. اإلسعافات األ 3

قد تحدث عن عدم اتباع قواعد األمن املخبري بعض اإلصابات املؤسفة.  كالحروق والتسمم أو الجروح. 
ذه فعند حدوث مثل هذه اإلصابات يجب تقديم بعض اإلسعافات األولية للمصاب في املختبر. وتختلف ه

 اإلسعافات باختالف نوع اإلصابة لذلك يمكن أن نم ز عدة حاالت:

 لجلدية:بات اةاال  اسعافات 3-1

يغسل مكان اإلصابة الجلدية بشكل جيد جدًا بكميات كب رة من املاء. ففي حاف كون اإلصابة الجلدية ناتجة 

أو بمحلوف بيكربونات  %10من مادة حامضية فعندةٍذ يغسل مكان اإلصابة بمحلوف بيكربونات الصوديوم 



  

5 

إعداد: مهند حسن                                         كلية الصيدلة                              -يمياء العامة والالعضويةالك  

ن اإلصابة ة عن مادة قلوية فعندةٍذ يغسل مكااتجة نوأخ رًا باملاء. أما في حاف كون اإلصاب %5الصوديوم 

 وأخ رًا باملاء. %2ثم بمحلوف حمض الخل  %2بمحلوف حمض البور 

 إسعاف إةابة العيون: 3-2

تغسل الع ن بكمية وافرة من املاء في حاف كون اإلصابة ناتجة من مادة قلوية، ثم تغسل بعد ذلك بمحلوف 

دة حامض ي فتغسل الع ن أواًل بشكل جيد باملاء، ناتجة عن ما ابةإلص. أما في حاف كون ا%2لحمض البور 

 .%5ثم تغسل بمحلوف مشبع من البوراكس أو بمحلوف بيكربونات الصوديوم 

 إسعافات الجرو : 3-3

يغسل مكان الجرح بشكل جيد باملاء وينظف بقطعة شاش معقمة مبللة بمادة مطهرة كالكحوف، ثم ينظف 
ها ويعقم مرة أخرى. أما إذا كان الجرح سطحي فيةرك فةرة لكي يسيل الدم اجدتو  من قطع الزجاج في حاف

ح عميقًا تجرى للمصاب اإلسعافات األولية هرة. وفي حاف كون الجر منه ثم يعقم بقطعة شاش مبللة بمادة مط
 السابقة ومن ثم ينقل إلى أقرب مستوصف طبي.

 ة:ساماسعافات ابرالع مواد سامة أو اسرنشاق مازات  3-4

يخرج املصاب من املختبر في حاف استنشاق غازات سامة لكي يستطيع استنشاق الهواء النقي وفي حاف 
أما في حاف التسمم الناجم عن استنشاق غازات سامة كالكلور أو الضرورة يعطى املصاب غاز األوكسج ن. 

اوف كمية من الحليب. تن ثم %10البروم أو غازات اآلزوت فينبغي عليه استنشاق محلوف ماءات األمونيوم 
وفي حاالت اإلغماء يخرج املصاب من املختبر وتجرى له عملية تنفس اصطناعي ثم ينقل بعدها إلى أقرب 

 مستوصف صحي. 

أما لدى ابتالع مواد كيمياةية سامة أو غ ر سامة فيجب طرحها مباشرة من الفم وغسل الفم بكميات كب رة 
لى ملح الطعام لكي يتقيأ مباشرة، ومن ثم شرب كمية ال بأس بها ي عحتو من املاء ومن ثم شرب كأس فاتر ي

 حته.من ص من الحليب. وعلى املصاب مراجعة أقرب طبيب أو مستوصف صحي للتأكد

 اسعافات الحروق: 3-5

تختلف طريقة معالجة الحروق تبعًا لدرجتها. فالحروق من الدرجة األولى والتي تكون سطحية، تعالج بمسح 

، ثم يدهن بمرهم خاص بالحروق أو بزيت الزيتون. أما %5بمحلوف برمنغنات البوتاسيوم  ابةإلصمكان ا
حروق. وأخ رًا تعالج حروق حروق الدرجة الثانية فيتم معالجته بتنظيفها بشاش معقم مبلل بمرهم مضاد لل

ستشفى امللى ، ثم ينقل املصاب إ%10الدرجة الثالثة بتغطية مكان الحروق بشاش مبلل بحمض البور 
 العالج املناسب.لتلقي 
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مالحظة: في حاف اندالع حريق في املختبر تغلق كافة صمامات الغاز فورًا ويفصل التيار الكهربائي من القواطع 
 الرةيسية.
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إعداد: مهند حسن                                         كلية الصيدلة                              -يمياء العامة والالعضويةالك  

 الجلسة الثانية: التقنيات املخبرية

 الغاية من الجلسة:

 التعرف على األدوات املخبرية وطريقة استخدامها ➢

 وات الزجاجية:ألد. ا1

تصنع األدوات املخبرية من الزجاج أو البورسالن أو البالستيك، يستعمل في مختبر الكيمياء بصورة رةيسية 
ضافة إلى سهولة تنظيفها وإمكانية مراقبة التجربة من اد الكيمياةية باإل زجاجية مقاومة للمو أدوات وأوعية 

 خاللها وتقسم إلى نوع ن:

 ارة:ل الحر رحمة تأدوات زجاجي 1-1.

تصنع هذه األدوات واألوعية الزجاجية من مواد أولية تتحمل الحرارة الناتجة عن التفاعالت الكيمياةية 
ات أثناء إجراء التفاعالت الكيمياةية جية التي تتعرض لها هذه األدو للحرارة وتتحمل الحرارة الخار الناشرة 

 ة نذكر منها:رار للحالتي تتطلب تسخ ن خارجي مثل التفاعالت املاصة 

 : 𝑻𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒖𝒃𝒆𝒔أنابيب الخربار  1-1-1.

أنواع مختلفة تعتبر هذه األنابيب من أبسط األدوات الزجاجية املخبرية وأكثرها استخدامًا. ولها  الوةف:
 ولكن أكثرها شيوعًا هو األنابيب األسطوانية، وهي ذات سعات مختلفة.

اعالت الكيمياةية الاسيطة، ولها حوامل خاصة جراء بعض التفة إل اجيتستخدم األنابيب الزج السرخدام:
امها في بها مصنوعة من الخشب أو املعدن أو البالستيك. ويتم مسكها باليد عند تسخينها، أو عند استخد

أنابيب االختبار  التفاعالت الكيمياةية، مستخدم ن لهذه الغاية مالقط خشاية، أو معدنية. توجد إلى جانب
من البولي بروبيل ن، والبولي ايثيل ن مقاومة للمواد القلوية القوية والحموض التي أنابيب مصنوعة ية جاجالز 

 تتفاعل مع الزجاج.

 
  

أنبوب مخروطي يسرخدم  ا 
 ثفلةامل

أنابيب زجاجية موضوعه 
 على حامل خشبي

مليط خشبي لمساك األنابيب 
الرفاعالت عند التسخسن أو اجراء 

 في ا
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 𝑩𝒆𝒂𝒌𝒆𝒓𝒔البياشر  2-1-1.

هي عبارة عن أوعية أسطوانية الشكل، مصنوعة من الزجاج املقاوم  الوةف:
توفر بنماذج تساعد في عملية سكب السواةل منها، وت للحرارة، لها م زابة

. 10𝑙و  5𝑚𝑙حجوم مختلفة تةراوح سعاءها ما ب ن متعددة طويلة، وقص رة، وب
تقريبي للسواةل التي ات تش ر إلى الحجم الريجتد وتوجد على البياشر عموماً 

 تحتويها. 

تعبئة تستخدم عادة لحفظ السواةل، ونقلها، وتسخينها، ول السرخدام:
  ة.ة، وكوعاء إلجراء التفاعالت الكيمياةياملحاليل، وإذابة العينات الصلب

 𝑬𝒓𝒍𝒆𝒏𝒎𝒆𝒚𝒆𝒓األرلنماير  3-1-1.

جاج املقاوم للحرارة. يوجد بنموذج ن: رقبة كل، مصنوع من الز الشطي هو عبارة عن وعاء مخرو  الوةف:

جدرانه ، ويوجد منه نوع خاص، 10𝑙و  10𝑚𝑙ضيقة، ورقبة عريضة. يتوفر بسعات مختلفة تةراوح ما ب ن 
اء منه، ويستخدم أنبوبة جاناية ضيقة موجودة في األعلى، توصل عادة بمضخة لتفريغ الهو سميكة، مزودة ب

 ضغط منخفض.حت ح تللةرشي

يستخدم األرلنماير الضيق الرقبة في عملية املعايرة، واستقباف الرشاحة الناتجة عن عملية  السرخدام:
 اليل وتسخينها.الةرشيح، كما يستفاد منه في تحض ر املح

 

 

 

 ارلنماير برقبة ضيية ارلنماير برقبة عريضة
بأنبوبة جانبية أرلنماير مزود 

 ضغطال تحتيسرخدم للترشيح 

 : 𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅 𝒃𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎 𝒇𝒍𝒂𝒔𝒌الحوجالت  4-1-1.

مصنفر  وهي عبارة عن أوعية زجاجية لها قواعد مستديرة أو مسطحة وتتم ز بعنق ضيق من األعلى الوةف:
 أو عادي وقد تكون بعنق واحدة أو اثن ن او ثالثة، ومتوفرة بحجوم مختلفة.

 فاعالت واالستخالص.والتسخ ن والت ر تقطتستخدم في عمليات ال السرخدام:
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 حوجالت بفرحات مخرلفة
 

 𝑭𝒖𝒏𝒏𝒆𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒆𝒓 𝒄𝒓𝒖𝒄𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔اليمع وبوتيات الترشيح  5-1-1.

القمع عبارة عن أداة مخروطية الشكل مصنوع من الزجاج أو البالستيك أو البورسالن، توجد  ف اليمع:ةو 
 وينتهي باستطالة طويلة.  فة،ختلبأنصاف أقطار م

تستخدم أقماع الةرشيح في عمليات الةرشيح العادية، حيث توضع ورقة الةرشح داخل القمع  السرخدام:
وتبلل بقليل من املاء، ثم يصب املحلوف عليها، فيفصل الراسب عن الرشاحة عن  بعد تثايتها تثايتًا مالةمًا،

 ح. طريق مرورها عبر مسامات ورقة الةرشي

مصنوعة من البورسالن أو الزجاج. مثل قمع بوخنر: له قاعدة وهي أسطوانية الشكل  وةف بوتيات ترشيح:
لقمع بوخنر تعمل تحت ضغض منخفض،  داةرية تحتوي مجموعة من الثقوب الكب رة. وتوجد أشكاف عدة

ماير بفتحة جاناية، وفي رلنى أويكون هذا النوع من البوتقات إما مزودًا مباشرة بفتحة جاناية، وإما مثاتًا عل
 ن توصل البوتقة إما مباشرة، أو عبر األرلنماير إلى مخلّيه تفريغ للهواء.كلتا الحالت 

لراسب صعب الةرشيح، كما الراسب كب رة، أو عندما يكون اتستخدم عادة عندما تكون كمية  السرخدام:
 مسامات ورقة الةرشيح تسدأن هو الحاف في حالة الرواسب الغروية أو الناعمة التي يمكن 

   
قمع بوخنر موةول إلى  قمع بوخنر زجاجاقمع 

 ارلنماير لرفريغ الضغط
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 :𝑪𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒔𝒆𝒓املكثف  6-1-1.

فة وهو يتكون من أنبوب زجاجي كب ر يحتوي داخله على أنبوب زجاجي بأنواع مختل يوجد املكثف الوةف:
 .ر ضمنه املائع الساخنيم حيثأصغر من سابقه يمتد على كامل طوله 

( بحيث يسهل تثايتها مع األدوات الزجاجية تكون نهاية األنبوب الزجاجي الداخلي عادة مصقولة )مصنفرة
ملنع دخوف  عادة مفتوحة للضغط الجوي، أو ءهّوى بإستخدام أنبوب تجفيف األخرى. وتةرك النهاية العليا

مرير ساةل رجي عادة مزود بفتحت ن ناتئت ن يمكن وصلهما لتلخاي ااملاء أو األوكسج ن. ويكون األنبوب الزجاج
 لصنبور العادي.التبريد، ويستعمل ماء ا

 يستخدم في تبريد البخار أو املوائع الساخنة. السرخدام:

    
 أنواع مخرلفة للمكثفات

 𝑬𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒐𝒘𝒍جفنة الربخسر  7-1-1.

ع من البورسالن، أو من الزجاج، أو من بعض املعادن الشكل، مصنو طح مس هي عبارة عن وعاء الوةف:
ح نصف قطرها املتحملة لدرجات الحرارة املرتفعة مثل النيكيل، ولها م زابة تساعد في سكب الساةل، ويةراو 

 .200𝑚𝑚و  40𝑚𝑚ما ب ن 

لزيادة دف تبخ رها به ليلهواء، تسخ ن املحالتبخ ر املذيبات العضوية بتماس مباشر مع ال السرخدام:
 ترك زها، وفي تجفيف املركبات الصلبة.

  
 جفنة من الزجاج جفنة من البورسالن
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 :𝑾𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒈𝒍𝒂𝒔𝒔زجاجة الساعة  8-1-1.

هي عبارة عن أداة زجاجية داةرية الشكل شبيهة بزجاجة الساعة، تتوفر بأنصاف  الوةف:
 أقطار مختلفة.

ن، وتجفيف املركبات الكيمياةية الحاوية على الوز  ياتعملتستخدم في  السرخدام:
  مذيب عضوي طّيار، وكذلك في تغطية أوعية التسخ ن كالبياشر.

 م  ا اليياسات الحجمية:أدوات زجاجية ل ترحمل الحرارة تسرخد 2-1.

رجة د دعن تستخدم بعض األدوات الزجاجية املخبرية واملصنعة من الزجاج العادي في القياسات الحجمية
 حرارة الغرفة نذكر منهم:

 :𝑷𝒊𝒑𝒆𝒕𝒕𝒆 املاةة   1-2-1.

األخرى لة، و الناق، ويوجد نوعان من املاصات هما: املاصة هي أداة تستعمل ألخذ حجم مع ن من الساةل بدقة
 املاصة املدرجة وتسمى األخ رة أحيانًا ماصة مور.

a املاةة الناقلة .(𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓 𝒑𝒊𝒑𝒆𝒕𝒕𝒆): 

,1)توجد املاصة الناقله بحجوم مختلفة مثل  الوةف: 2, 5, 10, 25, 50 𝑚𝑙) وجميعها ذات أحجام .
 ملاصة.ستوعبه هذه االحجم الذي تمعينة، حيث يوجد في طرفها األعلى عالمة على 

ل تمأل املاصة بعد وضع رأسها املدبب في املحلوف، وإجاصة مطاطية لشفط الساة طريية السرخدام:
زاف االجاصة املطاطية بسرعة حلوف( حتى فوق العالمة املحددة لحجم الساةل الذي تستوعبه املاصة. تامل)

حدب املاصة بحيث يصبح قعر سطح الساةل امل وتستخدم السبابة وليس االبهام للتحكم في تدفق املحلوف من
لي لالرلنماير، ثم ترفع داخال مالمسًا للعالمة. تمسك املاصة بشكل عمودي ويالمس رأسها املدبب السطح

وف تالحظ أن بضع قطرات ال تزاف في املاصة. ال تحاوف النفخ السبابة ويةرك الساةل ليتدفق بشكل طبيعي. س
ة، أخذ حجم هذه القطرات بع ن االعتبار. لقطرات، ألنه أثناء معايرة حجم املاصفي املاصة للتخلص من هذه ا

 ساةل بداًل من االجاصة(.ال شفط)يستخدم أحيانًا أداة ميكانيكية ل

b ماةة مور أو املاةة املدرجة .(𝑴𝒆𝒂𝒔𝒖𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒊𝒑𝒆𝒕𝒕𝒆): 

تحكم. وكما في حالة السحاحة تؤخذ تختلف ماصة مور عن السحاحة بكونها ال تحوي صنبور  الوةف:
 لقراءة األولية.ن اة مراءة األولية والنهاةية، ويحدد حجم املحلوف املأخوذ بطرح القراءة النهاةيالق

 بعد ان تمأل ماصة مور، ينقل املحلوف منها بطريقة مماثلة للماصة الناقلة. طريية السرخدام:
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ماةة ناقلة 
 بالستيكية

 ات انرفاخة ذماة ماةة مدرجة

 

 :𝑩𝒖𝒓𝒆𝒕𝒕𝒆السحاحة  2-2-1.

بارة عن أنبوبة زجاجية طويلة، وهي عا، دقهالحجمية وأ تعد من أهم األجهزة املستخدمة في املعايرات الوةف:
مفتوحة الطرف ن، مدرجة بدقة بامليلي ليةر وأعشاره. ينتهي طرفها السفلي باستطالة دقيقة، ُيركب عليها 

فر، يسمح بسكب الساةل، ويمكن من خالله التحكم بسرعة تدفق الساةل وكميته، صنبور زجاجي مصن

 .100𝑚𝑙و  10𝑚𝑙ت مختلفة تةراوح ما ب ن بسعا وفر وتتى السحاحة، ويكون صفر التدريج في أعل

يتم استخدامها عبر وضعها بشكل شاقولي على حامل معدني مجهز بمالقط بالستيكية.  طريية السرخدام:
 ر حاحة عادة إلى ما فوق صفر التدريج الواقع في أعلى السحاحة، وذلك باستخدام قمع زجاجي صغتمأل الس

لصنبور باليد مرات عدة مللء القسم السفلي الفارغ من السحاحة والواقع فتح اوي شر،ضع تحتها بيخاص، ويو 
الساةل على تدرجة تحت الصنبور بغية طرد فقاعات الهواء من القسم السفلي، ثم يضبط بعد ذلك مستوى 

 الصفر.

ى من علجة دريذ قراءة التيجب أن تكون ع ن املحلل تمامًا في مستوى تقعر الساةل عند أخ مالحظة هامة:
 السحاحة، وإال وقع هناك خطأ في القراءة.

  
 طريية أخذ اليراءة من السحاحة 𝟓𝟎𝒎𝒍سحاحة 

 

 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄 𝒕𝒊𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒍𝒂𝒔𝒌دورق املعايرة الحجمي  3-2-1.

طويل  عنقي بشكل االجاصة، ينتههو عبارة عن وعاء زجاجي كروي الشكل، مسطح القعر، له  الوةف:
منه ما هو مصنفر، وما هو غ ر مصنفر. توجد عليه إشارة داةرية تدف على املستوى الذي يجب أن ضيق، 
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ل على الدورق. تتوفر دوارق املعايرة الحجمية يصل إليه أسفل تقعر الساةل للحصوف على الحجم املسّج 

ن لتحديد حجم ن تان عياريتااةر ه دا ما يوجد على عنق، ومنه5𝑙و  5𝑚𝑙بسعات مختلفة تةراوح ما ب ن 
 مختلف ن.

يستخدم دورق املعايرة الحجمي لتحض ر املحاليل العيارية بةرك ز محدد أو لتمديد حجم مع ن  السرخدام:
 إشارة التدريج املوجودة على عنقه. من محلوف ما حتى

  
مسر  𝟐𝟓𝟎𝒎𝒍دورق معايرة حجمي سعة 

 مصنفر
 مصنفر 𝟐𝟓𝟎𝒎𝒍دورق معايرة حجمي سعة 

 

 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒖𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒄𝒚𝒍𝒊𝒏𝒅𝒆𝒓األسطوانة املدرجة  4-2-1.

حرارة، ترتكز على هي عبارة عن أنبوبة اسطوانية الشكل، مصنوعة من زجاج سميك غ ر مقاوم للالوةف: 
 اصةة ختوازن األسطوانة، ولها في اعالها م زاب قاعدة عريضة ومسطحة، وتكون إما داةرية أو مسدسة لحفظ

 تساعد في سكب الساةل. 

اية وليس من أجل قياس حجوم تدخل في تستخدم األسطوانة املدرجة عادة ألخذ حجوم تقري السرخدام:

 .2𝑙و  5𝑚𝑙فة تةراوح ما ب ن حسابات املعايرة، وتوجد بسعات مختل

  
 اسطوانة مدرجة بياعدة مسدسه اسطوانة مدرجة بياعدة دائرية
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 زجاجية:سر ة م. أدوات وأجهز 2

 : 𝒓𝒖𝒃𝒃𝒆𝒓 𝒅𝒓𝒐𝒑𝒑𝒆𝒓الجاةة املطاطية  1-2.

بثالث فتحات.  انتفاخ مطاطي يوجد بعدة أشكاف، منها ما هو انتفاخ وفتحة واحدة، ومنها ما يكون  الوةف:
 وتستخدم لسحب السواةل باستخدام املاصات.

الفتحة العلوية للماصة ويتم الضغط  علىت االجاصة املطاطية ذات الفتحة الواحدة تثاّ  طريية السرخدام:
عود وتمتأل بالهواء فتسحب معها الساةل في املاصة. أما االجاصة ثالثية عليها لتفرغ من الهواء ثم تةرك لت

,𝐴)رمز فيكون مرسوم على كل فتحة الفتحات  𝑆, 𝐸) حيث أن الضغط على الرمز ،(𝐴)  يستخدم لتفريغ

يستخدم لعملية سحب املحلوف إلى داخل املاصة أما  (𝑆)على الرمز غط الضداخل الكرة، بينما  الهواء

 .فيستخدم لتفريغ املحلوف خارج املاصة (𝐸)الضغط على الرمز 

  
 اجاةة مطاطية بفرحة واحدة فرحات اجاةة مطاطية بثالث

 

 :𝑺𝒑𝒂𝒕𝒖𝒍𝒂امللعية الكيميائية  2-2.

 توجد بأشكاف مختلفة.(، كيةأداة معدنية )وأحيانًا بالستي الوةف:

تستخدم لنقل املواد الكيمياةية الصلبة من إناء التفاعل بعد االنتهاء منه أو لنقل املواد األولية  السرخدام:
 لغرض من استخدامها تفادي ملس املواد باليد.إلى وعاء الوزن وا

  
 الكيميائيةأنواع مخرلفة للملعية 
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 :𝑭𝒊𝒍𝒕𝒆𝒓 𝒑𝒂𝒑𝒆𝒓𝒔ورق الترشيح  3-2.

ورق يقوم مقام املصفاة يسمح للسواةل فقط بالنفاذ عبره دون املواد الصلبة. ولورق الةرشيح  الوةف:
الجسيمات التي يمكن أن تخةرقه، ويوضع في قمع الةرشيح مقاسات تتوقف على دقة نسيجه، أي على حجم 

 أو قمع بوخنر لحمله أثناء صب الساةل عليه.

 ترشيح:لل لركون جاهزة شيحلتر طريية تجهسز ورقة ا

. خذ ورقة ترشيح داةرية واطوها في املنتصف ثم مرة أخرى بحيث ال تلتقي األطراف بل يوجد انحراف قليل 1
 درجات. 10حوالي 

 ة الكبرى لتشكل قمعًا.ح الطي. تفت2

بحوالي  قمعال . ضع القمع الورقي الناتج في القمع الزجاجي. الحظ أن يكون طرف القمع الورقي تحت حافة3 1 − 0.5 𝑐𝑚. 

. يمسك القمع الورقي بحيث يبقى مالصقًا للقمع الزجاجي ويرطب بكمية قليلة من املاء املقطر، حتى يلتصق 4
 زجاجي.القمع الورقي بالقمع ال

. يوضع القمع على حامل داةري خشبي أو بالستيكي أو معدني، ويضاف ماء حتى يمتلئ عنق القمع باملاء 5
 العمود املائي يسرع بعملية الةرشيح. الهواء، ألن هذامن ًا ويصبح خالي

 
 طريية تجهسز ورقة الترشيح 

 

 𝒘𝒂𝒔𝒉 𝒈𝒍𝒂𝒔𝒔طارحة بالستيكية )زجاجة الغسل(  4-2.

توجد زجاجات الغسل بأشكاف وحجوم مختلفة، وأحد هذه األنواع  ف:وةال
ل ن مزودة بغطاء وبيبر  عبارة عن قارورة مصنوعة من البولي ايثل ن أو البولي

البولي بروبيل ن. يصل يخةرقة أنبوب طويل مفتوح الطرف ن من البولي ايثيل ن أو 
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معكوفًا بزاوية حادة. تمأل ارج الغطاء، ويكون وي خفي ح ن يبقى طرفه العلطرفه السفلي إلى قعر الزجاجة، 
  .آخرزجاجة الغسل هذه عادة باملاء املقطر، أو الكحوف، أو أي ساةل غسل 

تستخدم لغسل األدوات املخبرية، أو غسل الرواسب الناتجة من عمليات الةرشيح، وذلك من  السرخدام:
  ا.منه خالف الضغط باليد على وسط الزجاجة لخروج ساةل الغسل

 :𝑩𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆مسزان كهربائي حساس  5-2.

تخدم يس حيثتوجد أنواع مختلفة من املوازين بعضها يسمى م زان تحليل  الوةف:

  0.1𝑚𝑔±أو  0.0001g±راءة لالال ألخذ القراءات الدقيقة لكتلة ما وتصل دقة الق
فة الواحدة )يتمتع وقد يحتاج إليه في التحاليل الكيمياةية الدقيقة. ونوع آخر ذو الك

مياء التعليمية ودقة قراءته بدقة عالية نسايًا ويستخدم كث رًا في مخابر الكي (±0.001𝑔) (±1.0𝑚𝑔) 

وضع أي يصفر الجهاز بعد تشغيله بالضغط على مفتاح التصف ر وهذا يعني أنه إذا  طريية السرخدام:
 لجهاز وكأنه ال يوجد فوقه ش يء.ش يء فوق الكفة وضغط على مفتاح التصف ر فإنه يتم تصف ر ا

 :𝑻𝒉𝒆𝒓𝒎𝒐𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓مسزان الحرارة  6-2.

هذه تمدد السواةل بالتسخ ن. ومعظم دأ مب يعتمد تصميم معظم موازين الحرارة على
 امللون. املوازين تستخدم إما عنصر الزةبق )ساةل( أو الكحوف 

زان الساةل. وملعايرة م زان يتألف م زان الحرارة من أنبوبة شعرية منهية بخ الوةف:

ونقطة  (℃0)ت ن مرجعيت ن وهما عادة نقطة تجمد املاء وهي الحرارة، تعتمد نقط

1𝑎𝑡𝑚  (1𝑎𝑡𝑚عند ضغط جوي واحد  (℃100)هي ء و غليان املا = 760 𝑚𝑚𝐻𝑔). 
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 الجلسة الثالثة: الكثافة

 الغاية من الجلسة: 

 مواد الساةلة والصلبة التعرف على مفهوم الكثافة وتحديدها لل ➢

 . ميدمة:1

الكيمياء هي دراسة املادة والتغ رات التي تخضع لها. حيث يقوم االختصاصيون بمراقبة املادة من خالف تحديد 
لوصف املادة )مثل اصية هي أي خاصية يمكن استخدامها الف زياةية والكيمياةية لها. والخوقياس الخواص 

افة السواةل واملواد والذوبان.....إلخ(. وفي هذه التجربة، سوف نحدد كثالحجم واللون والكتلة والكثافة 
حدية. والخواص الصلبة، حيث يمكن استخدام كثافة املادة لتحديد ساةل أو صلب ألن الكثافة هي خاصية 

املثاف، يمكن فصل الذهب وهو كثيف نساًيا عن تعتمد على كمية املادة. على سايل الحدية هي خواص ال 
 ب كثافته األكبر.ف والةربة والصخور عن طريق تحريكه في مجرى ما بساالرما

 تحديد كثافة بعض السوائل واملواد الصلبة: 1-1.

صلبة والغازية ولها قيمة ثابته في شروط تعتبر الكثافة من الخواص الف زياةية املم زة للمواد النقية الساةلة وال
ماد عليها في تحديد ترك ز ونقاوة الكث ر من املواد يمكن االعت افة إلى ذلكمعينة من الحرارة والضغط. باإلض

 الساةلة.

 :𝑑الكثافة هي نسبة كتلة املادة إلى حجمها، ويرمز لها بالرمز 

 𝑑 = 𝑚𝑉  𝑚-    .كتلة الساةل املقاس كثافته 𝑉-.حجم الساةل املقاس كثافته 

𝑔عادة ما يتم التعب ر عن واحداة الكثافة بال  𝑚𝑙⁄ و أ𝑔 𝑐𝑚3⁄( .1 حيث𝑚𝑙 = 1𝑐𝑚3.) 
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 الرجارب العملية 2.

 الرجربة األولى: تعيسن كثافة املواد السائلة: 1-2.

استخدام البيكنومةر أو يمكن تحديد كثافة الساةل عن طريق وزن حجم معروف للساةل، سواء تم ذلك ب
 باستخدام سلندر.

، بيشر، م زان 10𝑚𝑙(، سلندر سعة pycnometer)البيكنومةر  قنينة الكثافة املواد واألدوات املسرخدمة:
 ن درجة حرارة )ترمومةر(.حساس، م زا

 خطوات العمل: 1-1-2.

: باسرخدام البيكنومتر:  أولف

 تون ثم يجفف تمامًا.نظف البيكنومةر باملاء جيدًا ثم باالسي .1

 .𝑤1زن البيكنومةر فارغًا وليكن  .2

وسخن للوصوف إلى درجة الغليان )لطرد الغازات الذاةبة فيه(، ثم ُيبّرد  املقطر في بيشر ضع كمية من املاء  .3
 إلى درجة حرارة الغرفة. سجل درجة حرارة الساةل.

 يكون هناك أي فقاعات هواء في القنينة. امأل البيكنومةر بهذا املاء حتى االمتالء بحيث ال  .4

 يل الورقية.جفف املحيط الخارجي للبيكنومةر باملناد .5

 .𝑤2زن البيكنومةر وهو مملوء تماما باملاء، وليكن  .6

 أعد الخطوات السابقة بالنسبة للسواةل املجهولة الكثافة. .7

 )مالحظة: الخطوة الثالثة خاصة باملاء فقط(

: باسرخ  :𝟏𝟎𝒎𝒍دام سلندر ثانياف

 نظف السلندر باملاء جيدًا ثم باالسيتون ثم يجفف تمامًا. .1

 .𝑤1قم بوزن السلندر فارغًا وليكن  .2

4ضع في السلندر حجم ما من الساةل املراد قياس كثافته )ب ن  .3 − 6𝑚𝑙  مثاًل( وتخلص من فقاعات
 ر وسجلها في النتاةج.الهواء، خذ قراءة الحجم للساةل بشكل صحيح من السلند
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ف. من أجل التناسق، الهاليشار إلى السطح املقعر أو املحدب للساةل باسم  مالحظة هامة:
يتم قراءة الهالف املقعر في أسفل االنحناء على مستوى الع ن. بينما يتم قراءة الهالف املحدب 

 ع ن.الذي يعرضه الزةبق الساةل، في الجزء العلوي من االنحناء على مستوى ال

  .𝑤2ساةل وليكن بوزن السلندر مع ال باملناديل الورقية، ثم قم جفف املحيط الخارجي للسلندر  .4

أعد الخطوات السابقة أربع مرات مستخدمًا في كل مرة حجمًا مختلفًا من الساةل )ينصح بأن يكون  .5

 (، واحسب معدف الكثافة.3𝑚𝑙االختالف ب ن الحجوم ال يقل عن 

 ياس كثافته.ابقة بالنسبة ألي ساةل مطلوب قطوات السكرر الخ .6

 كثافة مادة ةلبة:الرجربة الثانية: تعيسن  2-2.

 ميدمة: 1-2-2.

مكعب ، كروي ، إلخ( أو غ ر منتظمة الشكل. ويحدد  يمكن أن تكون املواد الصلبة بشكل منتظم )أسطواني ،
 خدامه لتحديد حجمه.شكل املادة الصلبة أًيا من الطريقت ن التاليت ن يتم است

ل باستخدام املسطرة وبالتالي يحسب فمن أجل األجسام الصلبة املنتظمة الشكل يمكن قياس أبعاد الشك
𝐿 مكعب 𝐿3 ضح الجدوف التالي معادالت حجوم األشكاف املنتظمة:، ويو لهندسية املناسبةالحجم باستخدام املعادلة ا ×𝑊 ×𝐻 4 مستطيل صلب 3𝜋𝑟3⁄  اسطواني 𝜋𝑟2𝐿 كروي 

 

هولة قياس أبعادها باستخدام املسطرة. لذلك أما بالنسبة للمواد الصلبة غ ر منتظمة الشكل فال يمكن بس
طريق إزاحة املاء أو بعض السواةل األخرى، حيث يتم وضع يتم تحديد حجمها بسهولة أكبر عن بداًل من ذلك 

اةل أو تذوب فيه وتكون كثافته أكبر من الساةل( في إناء مدرج املادة الصلبة )والتي يجب أال تتفاعل مع الس
تم قياسه مسبًقا من الساةل. سوف تزيح املادة الصلبة كمية من ة( تحتوي على حجم )عادًة أسطوانة مدرج

وي حجمها. الفرق في حجم الساةل في األسطوانة قبل وبعد إضافة املادة الصلبة يساوي حجم الساةل تسا
 ة غ ر منتظمة الشكل.املادة الصلب

قياس كثافتها، م زان  فة األشكاف مطلوب، مواد صلبه مختل10𝑚𝑙سلندر سعة  املواد واألدوات الالزمة:
 حساس، مسطرة، ماء مقطر، قمع زجاجي.
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 خطوات العمل: 2-2-2.

 املواد الصلبة منرظمة الشكل: 1-2-2-2.

 ا في جدوف النتاةج.قم بوزن املادة الصلبة املطلوب قياس كثافتها وسجله .1

 باستخدام مسطرة مدرجة قم بقياس أبعاد املادة الصلبة. .2

 تخدام املعادلة الهندسية املناسبة قم بحساب حجم املادة الصلبة، وسجل نتاةج في جدوف النتاةج.اسب .3

 قم بحساب كثافة املادة الصلبة وسجل نتاةجك في جدوف النتاةج. .4

 منرظمة الشكل:املواد الصلبة مسر  2-2-2-2.

4حجم مع ن من ساةل مناسب )ب ن  10𝑚𝑙ضع في سلندر سعة  .1 − 6𝑚𝑙 ) وليكن𝑉1 يجب اختيار( .
 ساةل مناسب بحيث ال يتفاعل مع املادة الصلبة وال يذوبها(.

املراد قياس كثافتها ونضعها في الساةل املوجود في السلندر  (𝑤)نأخذ وزن مع ن من املادة الصلبة  .2
السلندر أي اف ادة الصلبه على حو ستخدام قمع زجاجي )نستخدم قمع زجاجي لكي ال يعلق أي جزء من املبا

 لتكون كامل املادة الصلبة في الساةل(.

 .𝑉2قم بأخذ حجم الساةل في السلندر بعد إضافة املادة الصلبة بشكل صحيح وليكن  .3

 املادة، واحسب معدف الكثافة للمادة املقاسة. كرر الخطوات السابقة من أجل أوزان مختلفة لنفس .4
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 . النرائج واملناقشة:3

 الرجربة األولى: تعيسن كثافة السوائل باسرخدام البيكنومتر والسلندر 1-3.

 نتاةج حسابات كثافة بعض السواةل املقاسة بطريقت ن: .1

𝑑 باسرخدام البيكنومتر = 𝑤𝑉    (𝑔 𝑚𝑙⁄ ) 
𝑤 = 𝑤2 − 𝑤1 (𝑔) 

𝑤2 (𝑔) 

𝑤1 (𝑔) 

 نوع الساةل

.............................................................. ......................... .................. .................. ......................... 

.............................................................. ......................... .................. .................. ......................... 

.............................................................. ......................... .................. .................. ......................... 

 لندرباسرخدام س
𝑑 1الرجربة رقم  = 𝑤𝑉  (𝑔 𝑚𝑙⁄ ) 

𝑉 (𝑚𝑙) 

𝑤 = 𝑤2 − 𝑤1 (𝑔) 

𝑤2 (𝑔) 

𝑤1 (𝑔) 

 نوع الساةل

............................ ................... .......................... .................. .................. ......................... 

............................ ................... ............................ .................. .................. ......................... 

 2الرجربة رقم 

............................ ................... .......................... .................. .................. ......................... 

............................ ................... .......................... .................. .................. ......................... 

 3الرجربة رقم 

............................ ................... .......................... .................. .................. ......................... 

............................ ................... ............................ .................. .................. ......................... 

 4الرجربة رقم 

............................ ................... .......................... .................. .................. ......................... 

............................ ................... ............................ .................. .................. ......................... 
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 معدل الكثافة للسائل املياس باسرخدام السلندر

.......................................................................................................................................... 
.........................

. 

.......................................................................................................................................... 
.........................

. 

 

ارسم العالقة ب ن الكتلة )املحور العمودي( والحجم )املحور األفقي(، ثم  باستخدام الورق امليلليمةري . 2
 احسب الكثافة من الرسم البياني.

 أيهما أقرب إلى الصحة الكثافة املحسوبة من خالف الرسم البياني أو املحسوبة بالطريقة الرياضية. .3

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 ي الطريقت ن أدق، وضح رأيك؟هل نتاةجك وفقا لطريقتي السلندر والبيكنومةر متوافقه، وأ .4

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 الرجربة الثانية: تعيسن كثافة املواد الصلبة: 2-3.

 املواد الصلبة منرظمة الشكل: 1-2-3.

 الشكل:نتاةج حسابات املواد الصلبة منتظمة  .1

𝑑 = 𝑤𝑉  (𝑔 𝑐𝑚3⁄ ) 

𝑤 (𝑔) 

𝑉 (𝑐𝑚3) 

 املادة الصلبة الشكل الهندس ي

.......................... ................... ........................................................ ............................ ............................ 

.......................... ................... ........................................................ ............................ ............................ 

.......................... ................... ........................................................ ............................ ............................ 

 

 

 



  

23 

إعداد: مهند حسن                                         كلية الصيدلة                              -يمياء العامة والالعضويةالك  

 املواد الصلبة مسر منرظمة الشكل: 2-2-3.

 نتاةج حسابات املواد الصلبة غ ر منتظمة الشكل: .1

𝑑 1الرجربة رقم  = 𝑤𝑉    (𝑔 𝑚𝑙⁄ ) 

𝑉= 𝑉2 − 𝑉1 (𝑚𝑙) 

𝑉2 (𝑚𝑙) 

𝑉1 (𝑚𝑙) 

𝑤 (𝑔) 

 املادة الصلبة

....................... ....................... ....................... ....................... ........................ ......................... 

....................... ....................... ...................... ...................... ........................ ......................... 

 2الرجربة رقم 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

 3الرجربة رقم 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

 4الرجربة رقم 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

 

ارسم العالقة ب ن الكتلة )املحور العمودي( والحجم )املحور األفقي(، ثم  باستخدام الورق امليلليمةري . 2
 ة من الرسم البياني.احسب الكثاف

 أيهما أقرب إلى الصحة الكثافة املحسوبة من خالف الرسم البياني أو املحسوبة بالطريقة الرياضية. .3

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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 أضف مالحظاتك

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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 الجلسة الرابعة: الةرموديناميك الكيميائي

 الغاية من الرجربة: 

 تعي ن السعة الحرارية ملسعر )الحرارة النوعية( ➢

 . ميدمة:1

هو أحد فروع علم  : (Chemical thermodynamics)الترموديناميك الكيميائي أو علم الحركة الكيميائي 
 الحركة الحرارية في األجسام واألنظمة.  الحركة الحرارية )الةرموديناميكا( التي ءهتم بدراسة

 وتتعلق الةرموديناميكا الكيمياةية بدراسة عالقة الحرارة والعمل بالتفاعالت الكيمياةية. 

 ما الفرق ب ن مفهوم الحرارة ودرجة الحرارة؟

لجسم قة املنتقلة ب ن أجسام تختلف في درجة حرارءها، حيث تنتقل الطاقة من اهي الطا : Qمفهوم الحرارة
 الدافئ إلى الجسم البارد.

هي الكمية الف زياةية التي يمكن من خاللها تحديد مدى سخونة جسم أو برودته  :Tمفهوم درجة الحرارة 
 عند مقارنته بمقياس معياري.

من املاء املغلي فيه كمية من الطاقة الحرارية تساوي ضعف تلك املوجودة في  2Lاالناء الذي يحوي  مثال:
 من املاء املغلي ولكن درجة حرارءهما تكون متساوية. 1Lإناء يحوي 

ومقدار التغ ر  mالحرارة النوعية: تتناسب كمية الحرارة التي يفقدها الجسم أو يكتسبها طردا مع كتلة العينة 

 .Cوالحرارة النوعية  𝑇∆في درجة الحرارة 

رة واحدة الكتلة من مادة ما درجة سيلزيوس بأنها كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرا الحرارة النوعيةتعّرف 

وواحدءها في النظام الدولي  (𝐶)واحدة، ويطلق عليها أيضا الحرارة الكتلية الرتباطها بالكتلة، ويرمز لها بالرمز  𝐽. 𝐾𝑔−1𝐾−1 

لشروط كعب من الزجاج ومكعب من الحديد، باعند تسخ ن كتلت ن متساويت ن ملادت ن مختلفت ن مثال م مثال:
ذاءها، يكتسب كالهما كمية الحرارة نفسها ونالحظ أن درجة حرارة املكعبان ستكون غ ر متساوية، يمكن أن 

 نفسر ذلك باختالف الحرارة النوعية لكال املادت ن.

 ن او التبريد أو عملية التي يكتسبها أو يفقدها الجسم خالف عمليات التسخ 𝑄يمكن تحديد كمية الحرارة 
 املادة أو عملية التبادف الحراري باستخدام قانون انحفاظ الطاقة:تغ ر حالة 
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 كمية الحرارة التي تفقدها الجملة = كمية الحرارة املكتسبة من قبل الوسط الخارجي

𝑄 ويعطى قانون كمية الحرارة بالعالقة : = 𝑚. 𝑐. ∆𝑇 

✓ 𝑄      كمية الحرارة وتقدر بال𝐽 
✓ 𝑚      كتلة الجملة وتقدر بال𝐾𝑔  

✓ ∆𝑇      التغ ر في درجة حرارة الجملة𝐾  

✓ 𝐶      الحرارة النوعية وتقدر𝐽. 𝐾𝑔−1𝐾−1 

بها  mبأنها كمية الطاقة الحرارية التي يجب تزويد جملة ما كتلتها  𝐶نعرف السعة الحرارية  السعة الحرارية:
 ة حرارءها درجة مئوية واحدة.لرفع درج

من املاء درجة سيلزيوس  1𝑔نها كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة بأ (Cal))كالوري( الحريرة ونعرف 
𝑐𝑎𝑙 1 واحدة. = 4.184 𝑗 

 Calorimeterاملسعر  1-1.

تقاس كمية الحرارة باستعماف املسعر الذي يتألف من وعاء زجاجي مضاعف الجدران، حيث يؤمن الفراغ 
دروسة، تطلى املخلى من الهواء ب ن جدرانها عزال جيدا للجملة امل

 جدرانها بالفضة لتخفيف الفقد الحراري باالشعاع أيضا. 

 يجهز املسعر بغطاء من الخشب أو البالستيك يحتوي على ثقب
إلدخاف امل زان الحرارة وثقب آخر إلدخاف مخلط لتحريك 
محتوياته باستمرار إلسراع تجانس درجة حرارة مواد الجملة، 

رارية ضعيفة مثل الزجاج يصنع املخلط من مواد ذات ناقلية ح
 أو البالستيك.

يستهلك قسم من الحرارة املنتشرة من تحوف يجري ضمن املسعر 
ه ويجب أخذ هذه الحرارة بع ن في تسخ ن جدران املسعر نفس

 االعتبار.
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 بأنها كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة املسعر نفسه درجة مئوية واحدة.  السعة الحرارية للمسعرتعّرف 
ويجب عند استخدام املساعر إيجاد السعة الحرارية لذلك الجزء من املسعر الذي سيكون على تماس فعلي 

 مع الجملة املدروسة.

 0.1مسعر أو بيشر معزوف مزّود بغطاء مع خالط، م زان حرارة مدّرج  اد الكيميائية واألدوات الالزمة:املو 

جة ساعة، ماء مقطر، أنبوب مدّرج، بيشر سعة ، زجا(𝑚𝑙 100)أسطوانة مدرجة سعة ، درجة مئوية (250 𝑚𝑙).ميقاتية ، 

 . الرجارب العملية:2

 خطوات العمل: 1-2.

 الطريية األولى: 1-1-2.

 استخدم مسعرًا نظيفا وجافًا مجهزًا بغطاء وخاّلط. .1

 من املاء املقطر ثم أغلق املسعر وحّرك بلطف. 50gضع في املسعر  .2

ملاء بعد أن تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة )تصبح درجة حرارة املاء ثابته سجل درجة حرارة ا .3
 مع الزمن(.

من املاء املقطر في بيشر وغطه بزجاجة ساعة وسخنه، أوقف التسخ ن عندما تصبح درجة حرارة  50gضع  .4
لطف وسجل درجة حرارته رك املاء الساخن بدرجة سلزيوس، ح 15املاء أعلى من درجة حرارة الغرفة بحوالي 

دقاةق، صب بسرعة محتويات البيشر في املسعر مع مالحظة الزمن عند اللحظة  5كل حوالي نصف دقيقة ملدة 
 التي تكون قد أفرغت عندها نصف كمية املاء الساخن إلى املسعر، اعتبر هذه اللحظة هي لحظة املزج.

ملدة خمس دقاةق وسجل القراءات في جدوف رته كل نصف دقيقة حّرك املسعر بلطف وسجل درجة حرا .5
 منظم.

 الطريية الثانية: 2-1-2.

 .𝑊1قم بوزن املسعر الفارغ وليكن وزنه  .1

، وقس درجة حرارة املسعر ℃ 60من املاء املقطر الساخن عند الدرجة  𝑚𝑙 50ضع في املسعر الفارغ  .2

 .𝑇1ة بأكبر سرعة ممكنه بعد سكب املاء فيه ولتكن درجة الحرار 

 .𝑇2بعد ثبات درجة الحرارة )انتظر ملدة دقيقت ن( قس درجة الحرارة ولتكن  .3
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 .𝑊2قم بوزن املسعر مع املاء وسجل الوزن بدقة وليكن  .4

 . النرائج واملناقشة:3

 الطريية األولى: 1-1-3.

 سجل قراءات درجة الحرارة التي حصلت عليها في الجدوف التالي: .1

 

𝑐𝑎𝑙السعة الحرارية للمسعر مقاسة بواحدة  𝐶بفرض أن  𝑑𝑒𝑔⁄ ولتكن ،𝑇𝑐  و𝑇ℎ  درجة حرارة املاء البارد

درجة حرارة املزيج. استنادًا إلى قانون انحفاظ الطاقة  𝑇𝑚والساخن على الةرتيب مقّدرة بدرجة سلسيوس و 
𝑇𝑚)50 نكتب: − 𝑇𝑐) + 𝐶(𝑇𝑚 − 𝑇𝑐) = 50(𝑇ℎ − 𝑇𝑐) 

، والسعة الحرارية النوعية للماء= 50gوباعتبار أن كتلة املاء الساخن = كتلة املاء البارد =  1 𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑔. 𝑔⁄ 
 ومنه نجد السعة الحرارية ملسعر تساوي:

𝐶 = [50(𝑇ℎ − 𝑇𝑐)𝑇𝑚 − 𝑇𝑐 − 50] 𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑔⁄  

𝑡 (𝑚𝑖𝑛) 

 قراءات درجة الحرارة
T املاء البارد T املاء الساخن T املزيج 

 رقم التجربة رقم التجربة رقم التجربة

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 ............. ................ ................ ............. ................ ............. ............. .............. .............. 

0.5 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

1 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

1.5 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

2 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

2.5 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

3 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

3.5 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

4 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

4.5 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

5 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 
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𝑐𝑎𝑙 بالالالالال احسب السعة الحرارية مقدرةً  .2 𝑑𝑒𝑔⁄  بتكرار التجربة ثالث مرات واحصل على السعة الحرارية
 من متوسط النتاةج، وسجل نتاةجك في الجدوف التالي:

 املتوسط 3 2 1 رقم التجربة
السعة الحرارية 

 للمسعر
...................... ...................... ...................... ...................... 

 
 الطريية الثانية: 2-1-3.

من حساب الفرق في الوزن ب ن وزن املسعر فراغ ووزنه مع املاء، أي:  𝑊3يمكن حساب وزن املاء املقطر  .1 𝑊3 = 𝑊2 −𝑊1. 
 نّظم النتاةج التي حصلت عليها في الجدوف التالي: .2

𝑊1 𝑊2 𝑊3 𝑇1(𝐾) 𝑇2(𝐾) ∆𝑇 التجربة = 𝑇1 − 𝑇2 

1 ...................... ...................... ................ .................... ...................... ...................... 

2 ...................... ...................... ................ ................... ...................... ...................... 

3 ...................... ...................... ................ ................... ...................... ...................... 

 
ف ملاء الساخن ويمكن حسابها من خالإن كمية الحرارة التي يكسبها املسعر هي كمية الحرارة التي يفقدها ا

𝑄العالقة:  = 𝑊3𝐶𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟∆𝑇 
𝐶𝑐 وبالتالي يمكن حساب السعة الحرارية للمسعر من خالف العالقة:  = 𝑄∆𝑇 

 جل نتاةجك في الجدوف التالي:بعد تكرار التجربة ثالث مرات احسب وسطي السعة الحرارية وس .3

 توسطامل 3 2 1 رقم التجربة
السعة الحرارية 

 للمسعر
...................... ...................... ...................... ...................... 

 

 أضف مالحظاتك

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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 الجلسة الخامسة: تحض ر املحاليل

 الغاية من الرجربة: 

 ق التعب ر عن الةرك ز وكيفية تحض ر املحاليل بةرك ز مع ن.التعرف على طر  ➢

 . ميدمة:1

 املحاليل عبارة عن خليط متجانس من مادت ن أو أكثر. وتقسم املواد املكونة للمحلوف إلى: 

  أو املواد( املذابة( املادة(𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒)  )املادة التي تكون نسبتها أقل في تركيب املحلوف( 

 د( املذيبة املادة )أو املوا(𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡) )املادة التي تكون نسبتها أكبر في تركيب املحلوف( 

نظرًا لتأث ر خواص املحاليل )مثل: درجة الغليان، درجة التجمد، درجة الحموضة، درجة القاعدية...( باملقادير 
املواد في املحلوف وهذا  ملادة املذابة واملادة املذيبة أصبح من املهم تعي ن كميات ونسب هذهاملستخدمة من ا

 يعبر عنه بالةرك ز. لذا ال بد من معرفة طرق التعب ر عن الةرك ز قبل التعرف على طرق تحض ر املحاليل.ما 

 طرق الرعبسر عن التركسز وواحدات ا: 1-1.

العينة لى كمية العناصر أو املركبات املوجودة في حجم أو وزن محدد من تدف عقيمة بأنه  تركسز املحلول يعّرف 
 املطلوبة تحديد تراك ز مكوناءها. وتقسم واحدات الةرك ز إلى قسم ن رةيسي ن:

 حجمية  ⁄وزنية

 وزنية  ⁄وزنية

 وفيما يلي وصفًا موجزًا ألهم الطرق املستخدمة للتعب ر عن الةرك ز:

حجمية واحدات التركسز  1-1-1.  :⁄وزنية

  :𝑴𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒕𝒚. التركسز الجزيئي الحجمي )املولرية( 1
وتقاس  𝑀تمثل عدد الجزيئات الغرامية )املوالت( من املادة املنحلة في ليةر واحد من  املحلوف. ويرمز لها بالرمز 

𝑚𝑜𝑙)بواحدة  𝑙⁄ 𝑚.𝑚𝑜𝑙)أو بواحدة  ( 𝑙⁄ 𝑚𝑜𝑙)3−10والذي يساوي  ( 𝑙⁄ ) 𝑀(𝑚𝑜𝑙 𝑙⁄ ) = 𝑛(𝑚𝑜𝑙)𝑉(𝐿)  𝑛 –   .عدد املوالت𝑉- .حجم املحلوف مقدرًا بالليةر 
𝑛(𝑚𝑜𝑙) بالعالقة التالية: عدد املولتويحدد  = 𝑊 (𝑔)𝑀𝑤(𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄ ) 
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 الوزن الجزيئي للمادة املذابة. -𝑀𝑤وزن املادة املنحلة في ليةر.  -𝑊حيث:  
  :𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚رية( ية )العيا. النظام2

وتقدر بواحدة  𝑁غرامية من املادة املنحلة في ليةر من املحلوف. ويرمز لها بالرمز وهي عبارة عن عدد املكافئات ال (𝑒𝑞 𝑙⁄ ): 𝑁(𝑒𝑞 𝑙⁄ ) = 𝑛𝑒𝑞𝑉(𝑙) 

 حجم املحلوف مقدرًا بالليةر.  -  𝑉عدد املكافئات الغرامية للمادة املدروسة.       – 𝑛𝑒𝑞حيث: 
𝑛𝑒𝑞 على النحو التالي: 𝑛𝑒𝑞ية ل عام يحدد عدد املكافئات الغراموبشك = 𝑤(𝑔)𝐸(𝑔 𝑒𝑞⁄ ) 

 املكافئ الغرامي. -𝐸وزن املادة املدروسة.          -𝑤حيث: 
 𝑀𝑤عن حاصل قسمة الوزن الجزيئي ملادة ما بأنه العدد مقدرًا بالغرام الناتج  𝐸 املكا ىء الغراميويعّرف 

𝑛: 𝐸للمادة على عدد املتبادالت  = 𝑀𝑤𝑛  

حيث أن املكافئ الغرامي يتعلق بطبيعة التفاعل الحاصل ويحسب عدديًا بقسمة الوزن الجزيئي على عدد 
مساويًا  𝑛الت يكون عدد املتباد تفاعالت الرعديلي املتبادالت والتي تختلف من تفاعل إلى تفاعل آخر. فف

𝐸(𝑔 املتبادلة بالنسبة لجزيء واحد أي أن: −𝑂𝐻 أو شوارد الهيدروكسيل +𝐻عدد شوارد الهيدروج ن  𝑒𝑞⁄ ) = 𝑀𝑤𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝐻+ 𝑜𝑟 𝑂𝐻− 

لنسبة لجزيء دنية املتفاعلة بااملعمساويًا إلى عدد الشوارد  𝑛فيكون عدد املتبادالت  لألمال أما بالنسبة 
𝐸 من املركب مضروبًا بتكافؤها، أي أن:واحد  = 𝑀𝑤𝑛  𝑀𝑤- .الوزن الجزيئي للملح 𝑛 – تكافؤها.×عدد املتبادالت ويساوي عدد الشوارد املعدنية املتبادلة في الجزيء 

 

فاعالت املتبادلة في الت ى عدد اإللكةروناتفيكون عدد املتبادالت مساويًا إل تفاعالت األكسدة واإلرجاعأما في 
واحدة من املادة املؤكسدة أو املادة املرجعة وعليه يحسب املكافئ  النصفية نسبة إلى جزيء واحد أو إلى شاردة

𝐸 الغرامي ملادة مؤكسدة أو مادة مرجعة من العالقة التالية: = 𝑀𝑤𝑛  
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𝑛-  ت النصفية.بادلة في التفاعال املتبادالت أي عدد االلكةرونات املتعدد 

 : (𝑪). التركسز الكرلا )الوزني( 3

 𝐶(𝐴)املادة املنحلة مقدرة بالغرام على حجم املحلوف مقدرا بالليةر. ونرمز له بالرمز  وهو حاصل قسمة كتلة

𝑔)، وواحدته  𝑙⁄ ): 

𝐶𝑔 𝑙⁄ = 𝑚(𝑔)𝑉(𝑙)  

وزنيةواحدات التركسز  2-1-1.  : ⁄وزنية

 : 𝑴𝒂𝒔𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕زنية لنسبة املئوية الو . ا1
% محلوف، وتعطى بالعالقة التالية: 100𝑔ام واملنحلة في وهي تمثل وزن املادة مقدرًا بالغر  = 𝑤1𝑤1 +𝑤2 × 100 𝑤1-         .وزن املادة املنحلة𝑤2- .وزن املحل 

 يل بينها:بعض وتستخدم للتحو قوان ن هامة تربط الةراك ز بعضها بمالحظة: 

 بالةرك ز الكتلي بالعالقة التالية: ترتبط املوالرية -

𝑀 (𝑚𝑜𝑙 𝑙⁄ ) = 𝐶 (𝑔 𝑙⁄ )𝑚.𝑤𝑡.  (𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄ ) 

 الوزن الجزيئي الغرامي )الكتلة املولية( للمادة املذابة. - .𝑚.𝑤𝑡تمثل الةرك ز الكتلي،  -𝐶حيث:

 لتالية:الكتلي بالعالقة اترتبط النظامية بالةرك ز  -

𝑁 (𝑔. 𝑒𝑞 𝑙⁄ ) = 𝐶 (𝑔 𝑙⁄ )𝑒𝑞.𝑤𝑡.  

𝑁 لنظامية باملوالرية بالعالقة التالية:ترتبط ا - = 𝑛 ×𝑀 

 عدد املتبادالت املذكورة سابقًا بالنسبة للحمض واألساس وامللح واملؤكسد واملرجع 𝑛حيث تمثل 
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 قانون الرمديد )الرخفيف(: 2-1.

طلوب من ترك ز املحلوف امل لنفس املادة ذات ترك ز أعلى ن من محلوف آخر حلوف ذو ترك ز معيمكن تحض ر م
 تحض ره وذلك باستخدام قانون التمديد )كما يعرف بقانون املعايرة أو قانون مور(.

𝑛𝑎                    التعب ر الرياض ي لقانون التمديد هو: = 𝑛𝑏 

 عدد موالت املادة بعد التمديد -𝑛𝑏مديد.    ت املادة قبل التعدد موال  -𝑛𝑎حيث أن:  

.𝑀𝑎 وبالتالي: 𝑉𝑎 = 𝑀𝑏 . 𝑉𝑏  

𝑀𝑎          حيث أن: , 𝑉𝑎 .يرمز إلى ترك ز وحجم املادة قبل التمديد 

                     𝑀𝑎, 𝑉𝑎 يرمز إلى ترك ز وحجم املادة بعد التمديد. 

 حاليل:مة لرحضسر املالطريية العا 3-1.

تحتوي على كمية محددة ومعلومة من ماء التبلور أو شواةب حساب كمية املادة املذابة النقية أو التي  .1
 أخرى.

 وزن كمية املادة املذابة بشكل دقيق قدر اإلمكان وباستخدام م زان حساس. .2

ام مذيب غ ر استخد يف وجاف )في حالةرق حجمي قياس ي نظنقل الكمية املوزونة من املادة املذابة إلى دو  .3
 اوي حجم املحلوف املطلوب.املاء(. حجم الدورق القياس ي يس

إضافة املذيب إلى الدورق الحجمي القياس ي بشكل تدريجي وبحجوم مناسبة حتى ذوبان املادة املذابة ثم  .4
 يمأل الدورق باملذيب حتى العالمة.

 وبوجود كاشف مناسب. مناسب ف مع محلوف قياس يلوف يعاير املحلو للتأكد من ترك ز املح .5

 . الرجارب العملية2

 تحضسر املحاليل انطالقا من مادة ةلبة: 1-2.

.𝟎وتركسزه  𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍الرجربة األولى: تحضسر محلول حجمه  1-1-2. 𝟏𝑴  من𝑵𝒂𝑶𝑯: 

رفة ويتصف بأنه ند درجة حرارة الغالنقي على هيئة صلبة ع (𝑁𝑎𝑂𝐻)يوجد هيدروكسيد الصوديوم 
الساب ال يمكن القوف بشكل قاطع أن وزن كتلة معينة  ه للماء إذ يةرطب بسهولة فور تعرضه للهواء ولهذاشر 
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منه يمثل الوزن الحقيقي لهيدروكسيد الصوديوم إذ إنها تحتوي أيضًا على جزء ممتص من املاء، ولهذا فال 
محاليلها ال تعتبر من املحاليل ة األولية كما أن من املواد القياسيار هيدروكسيد الصوديوم يمكن اعتب

أو ليست من املحاليل التي يكون ترك زها الفعلي بعد التحض ر هو نفس الةرك ز املتوقع  القياسية األولية
ها مع رور الوقت ولذلك لتفاعلواملحسوب نظريًا. باإلضافة إلى ما تقدم تتغ ر تراك ز محاليل هذه املادة مع م

الصوديوم وتنظيمه )أي ي الهواء، لذلك عادة يتم تحض ر محلوف هيدروكسيد الكربون املوجود فثاني أكسيد 
تحديد ترك زه( بطريقة غ ر مباشرة. ولهذه األسباب يحسن اإلسراع في عملية الوزن وعدم ترك زجاجة 

يد الصوديوم أن ذوبان هيدروكس قها. وتجدر اإلشارة إلىهيدروكسيد الصوديوم مفتوحة بل يجب إحكام إغال
 وي حارق للجلد لذا يجب الحذر عند استخدامه.اء هو عملية ناشرة للحرارة باإلضافة إلى انه قلفي امل

، 100𝑚𝑙م زان تحليلي حساس، زجاجة ساعة، ملعقة، دورق حجمي قياس ي سعة  األدوات واملواد الالزمة:
 تجاري.مقطر، هيدروكسيد الصوديوم القمع زجاجي، ماء 

 ات العمل:طو خ 1-1-1-2.

 .0.1𝑀وترك زه  100𝑚𝑙ر محلوف حجمه احسب كتلة أو وزن هيدروكسيد الصوديوم الالزم لتحض  .1

زن بسرعة وبدقة على زجاجة ساعة وباستخدام م زان تحليلي حساس الكتلة املحسوبة من هيدروكسيد  .2
 الصوديوم.

ومزود بقمع زجاجي من املاء املقطر، ، يحتوي على كمية (100𝑚𝑙)خذ دورق حجمي عياري نظيف سعة  .3
 أثناء وضعه في الدورق. ملنع تناثر هيدروكسيد الصوديوم

 وزونة من هيدروكسيد الصوديوم إلى دورق املعايرة عبر سكبها ضمن القمع الزجاجي.تنقل الكمية امل .4

سالة يتم استقباف الغُ  لحجمي العياري )أيتغسل باملاء املقطر كل من زجاجة الساعة والقمع فوق الدورق ا .5
 ضمن الدورق الحجمي(.

 رفه السفلي باملاء املقطر ضمن الدورق.يرفع القمع ويغسل ط .6

 ُيحرك املزيج جيدًا حتى الذوبان الكامل للكتلة الصلبة من هيدروكسيد الصوديوم. .7

ية ةل الداةرة العيار سة أسفل تقعر الساُيضاف املاء املقطر ضمن الدورق وذلك حتى إشارة التدريج )مالم .8
 الحجمي  العياري(.املوجودة على عنق الدورق 

 يغلق الدورق بسدادة مناسبة، ويمزج جيدًا بقلبه رأسًا على عقب عدة مرات، وذلك حتى حصوف التجانس. .9

 سجل على الدورق الحجمي باستخدام لصاقة ورقية اسم املادة وترك زها وتاريخ تحض رها. .10
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 د ترك زه بدقة(.في تجربة قادمة لتنظيمه )أي تحديوف الستخدامه احتفظ باملحل .11

.𝟎وتركسزه  𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍الرجربة الثانية: تحضسر محلول حجمه  2-1-2. 𝟎𝟓𝟎𝑴  من𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑: 

نها تمتاز محاليلها باالنقية على هيئة صلبة عند درجة حرارة الغرفة، و  𝑁𝑎2𝐶𝑂3توجد كربونات الصوديوم 
توقعة واملحسوبة نظريًا إضافة إلى أنها ال تتغ ر أي أن الةراك ز الفعلية لها نفس الةراك ز امل محاليل قياسية

 بمرور الزمن.

، 100𝑚𝑙قياس ي سعة  م زان تحليلي حساس، زجاجة ساعة، ملعقة، دورق حجمياملواد واألدوات الالزمة: 
 رية.ات الصوديوم التجاقمع زجاجي، ماء مقطر، كربون

 خطوات العمل: 1-2-1-2.

ة ولكن باستخدام كربونات الصوديوم بداًل من هيدروكسيد اتبع نفس الخطوات في الطريقة السابق
 الصويدوم.

.𝟎وتركسزه  𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍الرجربة الثالثة: تحضسر محلول حجمه  3-1-2. 𝟏𝟓𝑴  من𝑯𝟐𝑪𝟐𝑶𝟒: 

 النقي على هيئة مادة صلبة ويمتاز بنقاوته العالية 𝐻2𝐶2𝑂4حمض الحماض( يوجد حمض األكزاليك )
من املواد وبعدم تحلله لذلك يمكن استخدامه كمادة قياسية أولية إال أنه يجب الحذر عند استخدامه فهو 

 السامة.

 ،100𝑚𝑙ياس ي سعة م زان تحليلي حساس، زجاجة ساعة، ملعقة، دورق حجمي قاملواد واألدوات الالزمة: 
 قمع زجاجي، ماء مقطر، حمض األوكزاليك الصلب التجاري.

 طريية العمل: 2-3-1-2.

 اتبع نفس الخطوات في التجربة السابقة ولكن باستخدام حمض األوكزاليك.

 تحضسر املحاليل انطالقا من مادة سائلة: 2-2.

.𝟎زه وتركس 𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍الرجربة األولى: تحضسر محلول حجمه  1-2-2. 𝟏𝑵  من 𝑯𝑪𝒍 :الرجاري 

ة بتغ ر تركيبها تبعًا لكثافتها. لذا لتحض ر محلوف تتصف محاليل حمض كلور املاء كبقية الحموض املعدني

من حمض كلور املاء التجاري، يتوجب علينا معرفة الحجم الواجب أخذه  0.1𝑁وترك زه  100𝑚𝑙حجمه 
نقاوته وهي معلومات تكون موجودة وف ودرجة عرفة كثافة املحلمن العبوة التجارية وبالتالي نحن بحاجة مل

 ملوجودة على العبوة التجارية.على اللصاقة الورقية ا
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، ممص، طارحة بالستيكية، ماء مقطر، 100𝑚𝑙بيشر، دورق حجمي قياس ي سعة املواد واألدوات الالزمة: 
 محلوف حمض كلور املاء التجاري.

 خطوات العمل: 1-1-2-2.

حمض كلور من  0.1𝑁بةرك ز  100𝑚𝑙اجب أخذه من العبوة التجارية لتحض ر لو ا 𝑉0سب الحجم اح .1
 املاء التجاري.

 خذ قليال من املحلوف من العبوة التجارية وضعها في بيشر. .2

 .𝑉0باستخدام ممص مناسب وإجاصة مطاطية، استخرج من البيشر الحجم  .3

ماء مقطر  (50𝑚𝑙)يحوي على  (100𝑚𝑙)حجمي قياس ي سعة  في دورق أفرغ محتويات املمص .4
 رة املصاحب للتمديد وللحد من إمكانية وصوف املحلوف إلى الوجه(.)لتخفيف ارتفاع درجة الحرا

امأل الدورق الحجمي حتى ثالثة أرباعها تقريبا باملاء املقطر، ثم أغلق فوهة الدورق الحجمي بسدادة  .5
 حتى حصوف التجانس.ب عدة مرات، وذلك قلبه رأسًا على عقًا بويمزج جيدمناسبة، 

ر باستخدام الطارحة البالستيكية أواًل ثم باستخدام ممص حتى يصل مستوى بعد ذلك أضف املاء املقط .4
 املاء إلى خط التدريج املوجود على عنق الدورق الحجمي القياس ي.

رات حتى أسا على عقب عدة ممزج جيدًا بقلبه ر ة ويأغلق من جديد فوهة الدورق الحجمي بسدادة مناسب .5
 يصبح املحلوف املحضر متجانسا.

 حفظ املحلوف املحضر في زجاجة نكتب عليها اسم املركب وترك زه وتاريخ تحض ره.يتم  .6

 احتفظ باملحلوف الستخدامه في تجربة قادمة لتنظيمه. .7

 تحضسر محلول عن طريق تمديد محلول ذي تركسز محدد: 3-2.

.𝟎وتركسزه  𝟓𝟎𝒎𝒍حلول حجمه ولى: تحضسر مالرجربة األ  1-3-2. 𝟎𝟏𝑵  من 𝑵𝒂𝑶𝑯  انطالقاف من

.𝟎محلول أم تركسزه  𝟏𝑵 :)املحضر  ا الرجربة السابية( 

1.00بةرك ز  50.0𝑚𝑙املطلوب تحض ر محلواًل من هيدروكسيد الصوديوم حجمه  × 102− 𝑁  وذلك

 املحضر في التجربة السابقة. 𝑁 0.100م هيدروكسيد الصوديو عن طريق تمديد محلوف أم من 

، إجاصة، طارحة 10𝑚𝑙، ممص معايرة سعة 50𝑚𝑙دورق حجمي قياس ي سعة مة: املواد واألدوات الالز 

 .𝑁 0.100ماء مقطر، محلوف أم من هيدروكسيد الصوديوم ترك زه 
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 خطوات العمل: 2-1-3-2.

 ر املحلوف الجديد.األم الالزم لتحض من املحلوف  𝑉0احسب الحجم  .1

مدرج ذي سعة مناسبة  بيشر، وباستخدام ممص معايرة أو ممصضع قلياًل من املحلوف املراد تمديده في  .2

 وذلك باإلستعانة بإجاصة مطاطية. 𝑉0استخرج من البيشر الحجم 

 وهنا ال بد من مراعاة ما يلي:

aاملحلوف األم في بيشر مساعد جب وضع القليل من نع تلويثه وإنما ي. عدم إدخاف املمص في املحلوف األم مل
 اج الحجم الذي نريده.نقوم منه باستخر 

bتبقى في هذا البيشر إلى عبوة املحلوف األم منعًا لتلويثها. . عدم إعادة ما 

c املمص املحموف تقريبًا مع  °45. أثناء استخدام املمص الستخراج املحلوف، ينبغي أن يصنع البيشر زاوية
 ملمص املعايرة.نظر املجرب يمر من مستوى التأش رة العلوية  وليًا وأن يكون خطشاق

d وأخ رًا يجب عدم وضع املمص على طاولة العمل قبل انةزاع اإلجاصة منه خشية أن يدخل جزء من .
 املحلوف إلى داخل اإلجاصة ويخربها.

يكون خط نظر املجرب  يجب أن . وهنا 50.0𝑚𝑙ة جمي قياس ي سعأفرغ محتويات املمص في دورق ح .3
 د وضع املحلوف في الدورق الحجمي.مارًا من تأش رة املمص السفلية عن

امأل الدورق الحجمي حتى ثالثة أرباعها تقريبا باملاء املقطر، ثم أغلق فوهة الدورق الحجمي بسدادة  .4
 نس.لك حتى حصوف التجاعدة مرات، وذويمزج جيدًا بقلبه رأسًا على عقب مناسبة، 

ة أواًل ثم باستخدام ممص حتى يصل مستوى بعد ذلك أضف املاء املقطر باستخدام الطارحة البالستيكي .5
 املاء إلى خط التدريج املوجود على عنق الدورق الحجمي القياس ي.

ة مرات حتى ا على عقب عدأغلق من جديد فوهة الدورق الحجمي بسدادة مناسبة ويمزج جيدًا بقلبه رأس .6
 انسا.ملحلوف املحضر متجيصبح ا

 كتب عليها اسم املركب وترك زه وتاريخ تحض ره.يتم حفظ املحلوف املحضر في زجاجة ن .7
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 . النرائج واملناقشة:3

 تحضسر املحاليل انطالقا من مادة ةلبة: 1-3.

.𝟎وتركسزه  𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍الرجربة األولى: تحضسر محلول حجمه  1-1-3. 𝟏𝑴  من𝑵𝒂𝑶𝑯: 

وترك زه  100𝑚𝑙مه وزن الالزم أخذه من عبوة هيدروكسيد الصوديوم لتحض ر محلوف حجب الحسا .1 0.1𝑀  مع العلم ان ،(𝐴𝑟𝑁𝑎 = 23.0,   𝐴𝑟𝑂 = 16.0, 𝐴𝑟𝐻 = 1.0): 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
تنظيم )أي تحديد ترك ز( محلوف هيدروكسيد الصوديوم املحضر من خالف معايرته بمحلوف حمض كلور  .2

 :0.1𝑀املاء 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.𝟎وتركسزه  𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍الرجربة الثانية: تحضسر محلول حجمه  2-1-3. 𝟎𝟓𝟎𝑴  من𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑: 

وترك زه  100𝑚𝑙لصوديوم لتحض ر محلوف حجمه حساب الوزن الالزم أخذه من عبوة بيكربونات ا .1 0.1𝑀  مع العلم ان ،(𝐴𝑟𝑁𝑎 = 23.0, 𝐴𝑟𝐶 = 12.0,   𝐴𝑟𝑂 = 16.0, 𝐴𝑟𝐻 = 1.0): 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
ور ت الصوديوم املحضر من خالف معايرته بمحلوف حمض كلتنظيم )أي تحديد ترك ز( محلوف بيكربونا .2

 :0.1𝑀املاء 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.𝟎وتركسزه  𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍الرجربة الثالثة: تحضسر محلول حجمه  3-1-3. 𝟏𝟓𝑴  من𝑯𝟐𝑪𝟐𝑶𝟒: 

𝐴𝑟𝑁𝑎)، مع العلم ان  0.1𝑀 زه وترك 100𝑚𝑙حساب الوزن الالزم أخذه من عبوة حمض األكزاليك لتحض ر محلوف حجمه  .1 = 23.0, 𝐴𝑟𝐶 = 12.0,   𝐴𝑟𝑂 = 16.0, 𝐴𝑟𝐻 = 1.0): 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
ترك ز( محلوف حمض األكزاليك املحضر من خالف معايرته بمحلوف هيدروكسيد  تنظيم )أي تحديد .2

 :0.1𝑀الصوديوم 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 مادة سائلة: حاليل انطالقا منتحضسر امل 2-3.

.𝟎وتركسزه  𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍الرجربة األولى: تحضسر محلول حجمه  1-2-3. 𝟏𝑵  من 𝑯𝑪𝒍 :الرجاري 

 100𝑚𝑙حساب الحجم الالزم أخذه من عبوة حمض كلور املاء التجاري لتحض ر محلوف حجمه  .1

𝐴𝑟𝐶𝑙)، مع العلم ان  0.1𝑀وترك زه  = 35.5,   𝐴𝑟𝐻 = 1.0): 

 تؤخذ كثافة الحمض ودرجة نقاوته من عبوة حمض كلور املاء التجاريةمالحظة: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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املاء املحضر من خالف معايرته بمحلوف هيدروكسيد  تنظيم )أي تحديد ترك ز( محلوف حمض كلور  .2

 :0.1𝑁الصوديوم 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 تحضسر محلول عن طريق تمديد محلول ذي تركسز محدد: 3-3.

.𝟎وتركسزه  𝟓𝟎𝒎𝒍الرجربة األولى: تحضسر محلول حجمه  1-3-3. 𝟎𝟏𝑵  من 𝑵𝒂𝑶𝑯  انطالقاف من
.𝟎محلول أم تركسزه  𝟏𝑵 :)املحضر  ا الرجربة السابية( 

، لتحض ر محلوف 0.1𝑁رك زه وكسيد الصوديوم تحساب الحجم الالزم أخذه من املحلوف األم لهيدر  .1

 :0.01𝑁بةرك ز   50𝑚𝑙حجمه 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
اء بةرك ز لوف حمض كلور املخالف معايرته بمحتنظيم محلوف هيدروكسيد الصوديوم املحضر من  .2 0.01𝑁: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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 أضف مالحظاتك

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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 الجلسة السادسة: التحليل الكمي الحجمي )املعايرة(

 الغاية املن الجلسة:

 التعديل.التعرف على طريقة املعايرة في التحليل الكمي وإجراء معايرات  ➢

 . ميدمة:1

 يقصد بالتحليل الكمي تحديد كمية العناصر املختلفة أو الشوارد الداخلة في تركيب املادة املدروسة. 

لعناصر الداخلة في تركيب املادة، وفي تعي ن صيغتها الكيمياةية، وذلك ي في معرفة كمية ايفيد التحليل الكم

 تركيبها.بعد تحديد النسب املئوية للعناصر الداخلة في 

 طرائق الرحليل الكمي 1-1.

 تقسم طراةق التحليل الكمي إلى قسم ن أساسي ن هما الطراةق الكيمياةية الكالسيكية والطراةق الكيمياةية

 الف زياةية.

 طرائق الرحليل الكيميائية الكالسيكية 1-1-1.

 :يمكن أن نم ز نوع ن من طراةق التحليل الكيمياةية الكالسيكية أو التقليدية

واملعايرة بالةرسيب  تحليل الكمي الحجمي وتشمل املعايرة بالتعديل واملعايرة باألكسدة واإلرجاعأ. طراةق ال

 عقدات.واملعايرة عن طريق تشكيل امل

 ب. طراةق التحليل الوزني وتتضمن التحليل بالةرسيب أو بالتطاير أو بالتصعيد.

 الطرائق الكيميائية الفسزيائية: 2-1-1.

تتطلب فإنها  طراةق بالطراةق اآللية في التحليل الكيميائي، وكما هو واضح من تسميتهاا تسمى هذه الغالبًا م

هذه الطراةق ى الخصاةص الف زياةية للمركب املدروس. تمتاز استخدام أجهزة خاصة تعتمد على قياس احد

 تقليدية. بشكل عام بالحساسية العالية والدقة الكب رة باملقارنة مع طراةق التحليل ال

من ب ن طراةق التحليل الكيميائي اآللي األكثر انتشارًا في مخابر التحليل الكيميائي التي ساهمت بشكل فعاف 

 ث العلمي في مختلف املجاالت الصناعية والطبية والصيدالنية نذكر منها ما يلي:في تطوير مس رة البح

 طراةق التحليل الطيفي اللوني )التحليل الفوتومةري(. .1

 ل الكهربائي الكيميائي.اةق التحليطر  .2

 طراةق التحليل الكروماتوغرافي. .3
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 طراةق التحليل االشعاعي النووي. .4

 :الرحليل الكمي الحجمي )املعايرة( 2-1.

املعايرة هي عملية يمكن من خاللها معرفة كمية مادة ما في عّينة من املحلوف بمعرفة كمية مادة أخرى تتفاعل 

 معها.

ايرة الحجمّية معايرة محلوف مجهوف الةرك ز بمحلوف آخر معروف الةرك ز )كاشف(. ومن أجل املعيتّم من خالف 

شروط األساسية والتي تختلف باختالف التفاعل إجراء التحليل الحجمي الكمي يجب توفر العديد من ال

 الحاصل أثناء املعايرة ومن أهم هذه الشروط نذكر ما يلي:

 مًا.. استعماف أدوات نظيفة تما1

. اختيار الشروط املالةمة للتفاعل )حموضة الوسط، درجة الحرارة، الةرك ز، استخدام وسيط( بحيث يكون 2

 التفاعل سريعًا. 

 محدد بدقة وال يؤدي إلى تفاعالت ثانوية.ري مناسب، ترك زه . توفر محلوف عيا3

تم ذلك باستخدام املشعر ة وي. أن يكون هناك طريقة يمكن من خاللها تحديد نقطة نهاية املعايرة بدق4

 الوسط. 𝑝𝐻املناسب بحيث تكون نقطة املعايرة أقرب ما يمكن إلى نقطة التكافؤ أو من خالف جهاز قياس 

وف العياري فور الوصوف إلى التغ ر املطلوب في وعاء التحليل، مثل تشكل لون أو إضافة املحل . التوقف عن5

 ا التغ ر ثابتًا ملدة ال تقل عن دقيقت ن.ن هذاختفاؤه أو تغ ر في اللون، على أن يكو 

يرة لعدة . توخي الدقة في العمل وفي قياس الحجوم املستخدمة وفي حساب نتاةج التحليل وتكرار عملية املعا6

 مرات، ومن ثم حساب النتيجة املتوسطة بعد إهماف النتيجة الشاذة.

عيارّي( معلوم الةرك ز يتفاعل مع حجم تعتمد املعايرة الحجمية على قياس حجم كمية من كاشف )محلوف 

لة الةرك ز، معّ ن بدّقة من املادة املراد تحديد ترك زها. حيث ُيضاف الكاشف تدريجّيًا إلى محلوف املادة املجهو 

املراد معرفة ترك زها، وصواًل إلى نقطة وتستمر اإلضافة إلى أن يتفاعل الكاشف مع آخر جزيء من املادة 

 نقطة نهاية املعايرة. التكافؤ وانتهاًء ب

واستنادًا إلى القياس الدقيق لحجم الكاشف املستهلك في املعايرة ُتحسب عيارّية )نظامّية( املادة املجهولة 

، ويعّبر عنه رياضّيًا بالعالقة وفق قانون املعايرة الحجمّية )قانون مور(، الذي يتحّقق عند نقطة التكافؤ الةرك ز 

.𝑁                            اآلتية: 𝑉 = 𝑁′. 𝑉′ 

 عيارية )نظامية( الكاشف وحجم محلوله، على الةرتيب. -𝑉&𝑁حيث:   

        𝑉′&𝑁′-  لة الةرك ز( وحجم محلولها، على الةرتيب.املعايرة )املجهو عيارية املادة 
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 مالحظات:

يوضع في السحاحة ، ويستخدم في عملية  محلوف معلوم الةرك ز بدّقة، يسّمى باملحلوف العيارّي، هو  الكاشف 

 املعايرة لتحديد ترك ز مادة مجهولة الةرك ز.

، 𝑝𝐻رات الال نها في أثناء املعايرة ضمن مجاف معّ ن لتغ ّ هي مواد صباغّية معّقدة الةركيب، يتغّ ر لو  املشعرات 

 أساس(.   -يرات حمضوض الضعيفة أو األسس الضعيفة في معايرات التعديل ) معاوهي تسلك سلوك الحم

هي نقطة يتّم التوّصل إليها في أثناء املعايرة، وتصبح عندها كمية املواد املتفاعلة والناتجة  نيطة الركافؤ

 ع األمثاف التفاعلية )الستيكيومةرّية( لتفاعل املعايرة.متناسبة م

ساٍو تمامًا لعدد املكافئات قطة التي يصبح عندها عدد املكافئات الغرامّية للكاشف موبكالٍم آخر، هي الن 

 الغرامّية للمادة املجهولة الةرك ز.

ء املعايرة. ويستدّف عليها بآخر قطرة هي النقطة التي تعقب نقطة التكافؤ مباشرًة في أثنا نيطة ن اية املعايرة

 ف الكاشف املوجود في السحاحة، وتؤدي إلى إحداث تغّ ر نهائي )ثابت( في لون املشعر ُتضاف من محلو 

 املستخدم، داللًة على انتهاء التفاعل ب ن الكاشف واملادة املجهولة الةرك ز.

 الرعديل معايرات

 . ميدمة:1

التي ينجم عنها اتحاد أيونات الهيدروج ن ، الحموض مع القواعد )األسس( ُيقصد بتفاعالت التعديل تفاعالت

انت قّوة الحمض أو القاعدة، دون أن تتغ ر )أو الهيدرونيوم( مع أيونات الهيدروكسيل لتشكيل املاء، مهما ك

 حمض أو القاعدة. أرقام )درجات( األكسدة للعناصر املكّونة لل

ة نهاية املعايرة، مثل: الفينوف قاعدّية مشعرات نوعّية لتحديد نقطال-وتستعمل في املعايرات الحمضّية

 فتالئ ن، أزرق بروم التيموف وبرتقالي امليتيل...إلخ.

 ت:املشعرا 1-1.

. ويمكن اعتبار العديد من 𝑝𝐻املشعر هو صباغ )أو مزيج من أصباغ( يتبّدف لونه في مجاف محّدد من قيم الال  

لونان مختلفان في محلولهما، حيث  (−𝐼𝑛)، لها ولقاعدءها املرافقة (𝐻𝐼𝑛)املشعرات حموضًا ضعيفة 

𝐻𝐼𝑛 ينشأ التوازن التالي: ⇄ 𝐻+ + 𝐼𝑛−  
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هو لون القاعدة املرافقة للحمض  𝐵، و (𝐻𝐼𝑛) ض الضعيف غ ر املتأّينهو لون الحم 𝐴 وعلى فرض أّن  (𝐼𝑛−):ُيستنتج من هذا التوازن ، 

aمحلوف املشعر ُتزيح وضعّية التوازن نحو اليسار، فيتكّون املزيد من الجزيئات غ ر ة حمض إلى . إّن إضاف

 .𝐴 ذات اللون  (𝐻𝐼𝑛)املتأّينة 

b إضافة قلوي إلى املحلوف ُتزيح وضعّية التوازن نحو اليم ن، فيتكّون املزيد من األيونات  . إّن(𝐼𝑛−)   ذات

 .𝐵 اللون 

c ّية ملكّونيه على الةراك ز النسا . يتوّقف لون املشعر(𝐻𝐼𝑛)  و(𝐼𝑛−) لذلك فهو يتوّقف على ترك ز األيونات ، 𝐻+ في املحلوف، أي على قيمة الال 𝑝𝐻 . 

يقع ب ن قيمت ن محددت ن،  𝑝𝐻ألوانها في مجاف من قيم الال القاعدّية -الحمضّيةالعموم، تبّدف املشعرات  وعلى

التي يبدأ فيها تبّدف لون املشعر اختالفًا 𝑝𝐻 تقع نقطة نهاية املعايرة. وتختلف قيم الالوفي منتصف هذا املجاف 

 كب رًا.

 في نقطة نهاية املعايرة.  𝑝𝐻 االت تبّدف ألوانها وقيم الالشعرات ومجوالجدوف التالي يبّ ن ألوان بعض امل

لون املشعر من أجل 
 املرتفعة 𝑝𝐻قيم 

𝑝𝐻  عند
نقطة نهاية 

 رةاملعاي

لون املشعر من أجل  𝑝𝐻مجاف الال 
 املنخفضة 𝑝𝐻قيم 

 اسم املشعر

3.2 3.7 أصفر − 4.4 
برتقالي امليتيل  أحمر

 )الهليانت ن(

2.8 4.0 أزرق − أزرق بروم  أصفر 4.6
 الفينوف 

4.2 5.1 أصفر −  أحمر امليتيل أحمر 6.3

6.0 7.0 أزرق − أزرق بروم  أصفر 7.6
 التيموف 

8.2 9.3 وردي/بنفسجي −  فينوف فتالئ ن عديم اللون  10.0
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 الرجارب العملية: 2.

.𝟎بواسطة محلول من حمض كلور املاء   𝑵𝒂𝑶𝑯الرجربة األولى: معايرة محلول  1-2. 𝟏𝑵. 

 مبدأ املعايرة: 1-1-2.

ويحصل خالف  0.1𝑁تتم معايرة هيدروكسيد الصوديوم بمحلوف عياري من حمض كلور املاء ترك زه 

𝑁𝑎𝑂𝐻 تفاعل التالي:املعايرة ال + 𝐻𝐶𝑙 → 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 

أساس قوي، يتشكل نتيجة املعايرة ملح كلوريد الصوديوم غ ر القابل للحلمهة ألنه ناتج عن حمض قوي و 

𝑝𝐻وبالتالي عند نقطة التكافؤ تكون  = . ويستخدم مشعر الفينوف فتالئ ن لتحديد نهاية املعايرة ألن 7

 لى نقطة التكافؤ.مجاف تغي ر لونه قريب إ

ماصة، بيشر، ارلنماير، محلوف ماءات الصوديوم مجهوف الةرك ز، وحمض  سحاحة،األدوات الالزمة: املواد و 

 مشعر الفينوف فتالئ ن.و  0.1𝑁كلور املاء 

 طريية العمل: 2-1-2.

ثم باملاء ، وذلك بعد غسلها جيدًا باملاء العادي ومن 0.1𝑁أمأل السحاحة بمحلوف حمض كلور املاء  .1

 املقطر. 

وضعها في أرلنماير نظيف من محلوف هيدروكسيد الصوديوم مجهوف الةرك ز بوساطة ماصة  10𝑚𝑙خذ  .2

 من مشعر الفينوف فتاليئ ن، فيصبح عندةٍذ لون املحلوف زهري.وأضف إليها عدة قطرات 

لتحريك املستمر لألرلنماير محلوف حمض كلور املاء ببطء من السحاحة مع اابدأ باملعايرة وذلك بسكب  .3

 ختفاء اللون الزهري مما يش ر إلى نهاية املعايرة.وذلك حتى لحظة ا

 حمض كلور املاء املستهلك خالف املعايرة. كرر املعايرة ثالث مرات واحسب متوسط حجم .4

 احسب عيارية هيدروكسيد الصوديوم. .5

𝑔احسب ترك ز هيدروكسيد الصوديوم بواحدة  .6 𝑙⁄ 
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.𝟎املجهول التركسز بوساطة   𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑الرجربة الثانية: معايرة محلول  2-2. 𝟏𝑵. 

 مبدأ املعايرة: 1-2-2.

لكربونات والحمض على مرحلت ن. ففي املرحلة األولى يتم التفاعل ب ن الحمض يتم تفاعل التعادف ب ن ا

املرحلة ، ويدف زواف اللون الوردي على انتهاء تفاعل والوظيفة األولى للكربونات بوجود مشعر الفينوف فتاليئ ن

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 لية:األولى أي نكون قد عايرنا الوظيفة األولى للكربونات وذلك كما هو موضح في املعادلة التا +𝐻𝐶𝑙 𝑝ℎ.𝑝ℎ→   𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 +𝑁𝑎𝐶𝑙 
تغي ر املشعر، حيث نستخدم مشعر برتقالي نعاير في املرحلة الثانية الوظيفة الثانية من الكربونات ولكن ب

لى لون مشعر الفينوف فتاليئ ن، والذي يلون املحلوف بلون أصفر وعند انقالب اللون األصفر إامليتيل بداًل من 

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 زهري نكون قد وصلنا إلى نهاية التفاعل واملعادلة التالية توضح املرحلة الثانية من هذه املعايرة: +𝐻𝐶𝑙 𝑀.𝑂.→  𝐻2𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 
سحاحة، ماصة، بيشر، ارلنماير، محلوف كربونات الصوديوم مجهوف الةرك ز، املواد واألدوات الالزمة: 

 ومشعر الفينوف فالئ ن، ومشعر برتقالي امليتيل. 0.1𝑁املاء حمض كلور 

 طريية العمل: 2-2-2.

ذلك بعد غسلها جيدًا باملاء العادي ومن ثم باملاء ، و 0.1𝑁أمأل السحاحة بمحلوف حمض كلور املاء  .1

 املقطر. 

لنماير نظيف وضعها في أر من محلوف كربونات الصوديوم مجهوف الةرك ز بوساطة ماصة  10𝑚𝑙خذ  .2

 وأضف إليها عدة قطرات من مشعر الفينوف فتاليئ ن، فيصبح عندةٍذ لون املحلوف زهري.

حمض كلور املاء ببطء من السحاحة مع التحريك املستمر لألرلنماير  لوف ابدأ باملعايرة وذلك بسكب مح .3

 ولى للكربونات)املرحلة األولى(.وذلك حتى لحظة اختفاء اللون الزهري مما يش ر إلى نهاية معايرة الوظيفة األ 

مر أضف إلى املحلوف السابق عدة قطرات من مشعر برتقالي امليتيل فيصبح لون املحلوف أصفرًا. است .4

بسكب محلوف حمض كلور املاء ببطء من السحاحة مع التحريك املستمر حتى لحظة انقالب لون املحلوف 

 الوظيفة الثانية من الكربونات )املرحلة الثانية(. األصفر إلى اللون الزهري فنكون بذلك قد عايرنا

 عايرة.املكرر املعايرة ثالث مرات واحسب متوسط حجم حمض كلور املاء املستهلك خالف  .5

 احسب عيارية )نظامية( كربونات الصوديوم. .6

𝑔)احسب ترك ز كربونات الصوديوم بواحدة  .7 𝑙⁄ ). 
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( املجهول التركسز بوساطة محلول حمض الحماض )األكزاليك الرجربة الثالثة: معايرة محلول  3-2.

.𝟎من هيدروكسيد الصوديوم  𝟏𝑵. 

 مبدأ املعايرة: 1-3-2.

ويحصل خالف  0.1𝑁حمض الحماض بمحلوف عياري من هيدروكسيد الصوديوم تتم معايرة محلوف 

𝐻2𝐶2𝑂4 املعايرة التفاعل التالي: + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎2𝐶2𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

وحمض ضعيف وبالتالي فإن  يتشكل نتيجة املعايرة ملح حماضات الصوديوم، وهو ملح ناتج عن أساس قوي  𝑝𝐻  يمكن استخدام مشعر الفينوف فتاليئ ن لتحديد  أكبر من سبعة عند نقطة التعادف، لذلكاملحلوف تكون

8ما ب ن  𝑝𝐻نقطة نهاية املعايرة باعتبار أنه يغ ر لونه في مجاف  − 10. 

سحاحة، ماصة، بيشر، ايرلنماير، محلوف حمض الحماض مجهوف الةرك ز، واد واألدوات الالزمة: امل

 ومشعر الفينوف فتالئ ن. 0.1𝑁وم ومحلوف هيدروكسيد الصودي

 طريية العمل: 2-3-2.

دي ومن ثم ، وذلك بعد غسلها جيدًا باملاء العا0.1𝑁أمأل السحاحة بمحلوف هيدروكسيد الصوديوم  .1

 باملاء املقطر. 

وضعها في أرلنماير نظيف وأضف من محلوف حمض الحماض املجهوف الةرك ز بوساطة ماصة  10𝑚𝑙خذ  .2

 ة قطرات من مشعر الفينوف فتاليئ ن )يبقى املحلوف عديم اللون(.إليها عد

لتحريك املستمر كسيد الصوديوم ببطء من السحاحة مع اابدأ باملعايرة وذلك بسكب محلوف هيدرو  .3

لألرلنماير وذلك حتى لحظة تلون املحلوف باللون الزهري مما يش ر إلى نهاية املعايرة.، سجل حجم هيدروكسيد 

 املستهلك. الصوديوم

 كرر املعايرة ثالث مرات واحسب متوسط حجم حمض هيدروكسيد الصوديوم املستهلك خالف املعايرة. .4

 ض.احسب عيارية )نظامية( حمض الحما .5

𝑔احسب ترك ز حمض الحماض بواحدة  .6 𝑙⁄ 
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 ( بواسطة محلول قياس ي منCالرجربة الرابعة: معايرة حمض السكوربيك )فيرامسن  4-2.

.𝟎هيدروكسيد الصوديوم  𝟏𝑵: 

 ميدمة: 1-4-2.

ذائي، هو فيتام ن يوجد في عدد من األطعمة املتنوعة ويتم بيعه كمكل غ (𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐶)فيتام ن س ي 

ويسمى أيضًا بحمض االسكوربيك. ويعتبر أحد أنواع الفيتامينات الهامة لصحة االنسان ألنه يساعد على 

 نزيمات النواقل العصاية، ويعمل أيضًا كمضاد أكسدة، وله الصيغة التالية:إعادة نمو أنسجة وإنتاج إ

O

OHOH

OH

OH
O

C6H8O6 
صة، بيشر، ايرلنماير، محلوف حمض االسكوربيك مجهوف الةرك ز، سحاحة، مااملواد واألدوات الالزمة: 

 ومشعر الفينوف فتالئ ن. 0.1𝑁ومحلوف قياس ي هيدروكسيد الصوديوم 

 طريية العمل: 2-4-2.

، وذلك بعد غسلها جيدًا باملاء العادي ومن ثم 0.1𝑁أمأل السحاحة بمحلوف هيدروكسيد الصوديوم  .1

 باملاء املقطر. 

وضعها في أرلنماير نظيف من محلوف حمض األسكوربيك املجهوف الةرك ز بوساطة ماصة  10𝑚𝑙خذ  .2

 م اللون(.)يبقى املحلوف عديوأضف إليها عدة قطرات من مشعر الفينوف فتاليئ ن 

ابدأ باملعايرة وذلك بسكب محلوف هيدروكسيد الصوديوم ببطء من السحاحة مع التحريك املستمر  .3

ى لحظة تلون املحلوف باللون الزهري مما يش ر إلى نهاية املعايرة.، سجل حجم هيدروكسيد لألرلنماير وذلك حت

 الصوديوم املستهلك.

 جم حمض هيدروكسيد الصوديوم املستهلك خالف املعايرة.رات واحسب متوسط حكرر املعايرة ثالث م .4

 احسب عيارية )نظامية( حمض األسكوربيك. .5

𝑔يك بواحدة احسب ترك ز حمض األسكورب .6 𝑙⁄. 
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 الرجربة الخامسة: تحليل الحبوب املضادة للحموضة بالعرماد على معايرات الرعديل 5-2.

 ميدمة: 1-5-2.

ملضادة للحموضة هي مركبات دواةّية مختلفة الةركيب، ُتعّدف حموضة املفرزات، وتشةرك جميعها الحبوب ا

ء صفات قلوّية. تحتوي بعض هذه املركبات على كربونات أو باحتوائها على مواد قلوية تعطي عند حّلها في املا

ت أو كربونات األمونيوم، أو على على خال  بيكربونات الصوديوم، أو على كربونات أو بيكربونات البوتاسيوم، أو 

بعض القواعد الضعيفة، مثل: هيدروكسيد املغنزيوم أو أكسيد املغنزيوم، أو على أمالح الصوديوم أو 

للحموض العضوّية الضعيفة. وقد تحتوي هذه املركبات الدواةّية على مواد أخرى غ ر فّعالة تقوم البوتاسيوم 

 لّية.بتمديد املادة القلوّية األص

ا مضادات القلوّية فهي ُتعّدف قلوية الدم في القناة الهضمّية واألعضاء البولّية، ومن أمثلتها: حمض أّم 

حمض الكبريت وحمض الفوسفور املمددة، وبنزوات األمونيوم البنزوةيك، محاليل حمض الهيدروكلوريك و 

 والصوديوم والبوتاسيوم، وغ رها.

، مشعر 2𝑀ضادة للحموضة، محلوف حمض الهيدروكلوريك واةّية محبوب د املواد واألدوات الالزمة:

م زان  الفينوف فتال ن، ماء مقّطر، ماّصة حجمّية، سحاحة، أرلنماير، إسطوانة مدّرجة، ورقة بيضاء،

 حّساس، هاون من البورسالن )لسحق الحبوب الدواةّية(.

 طريية العمل: 2-5-2.

 دًا في الهاون.سحقها جيّ من الحبة الدواةّية، وا 2𝑔زن حوالي  .1

 من املاء املقّطر.  ml 30انقل املسحوق الدوائي إلى بيشر نظيف، وأذبه في .2

)الكاشف(، وامألها  (2𝑀)من محلوف حمض الهيدروكلوريك اغسل السحاحة جّيدًا باملاء املقّطر وبقليل  .3

 بالحمض حتى التدريجة صفر. 

اير ثم أضف إليه قطرت ن من مشعر الفينوف فتال ن، من املحلوف الدوائي وضعها في أرلنم 10𝑚𝑙خذ  .4

 فيصبح لون املحلوف وردّيًا.

 ضوح.ضع تحت األرلنماير ورقة بيضاء ملراقبة تغّ ر لون املشعر بو  .5

أضف الكاشف املوجود في السحاحة قطرة فقطرة إلى األرلنماير، مع رّج محتويات األرلنماير حتى اللحظة  .6

 ملحلوف املوجود في األرلنماير من الوردي إلى عديم اللون.التي ينقلب فيها لون ا

 الكاشف. تهلك منتوّقف عن إضافة الكاشف عند أّوف قطرة ينقلب فيها لون املشعر، وسّجل الحجم املس .7

 كرر املعايرة ثالث مرات واحسب متوسط حجم حمض كلور املاء املستهلك خالف املعايرة. .8
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 ادة القلوية في الحبة الدواةية.احسب عيارية )نظامية( امل .9

𝑔احسب ترك ز املادة القلوية في الحبة الدواةية بواحدة  .10 𝑙⁄ . 

 . النرائج واملناقشة:3

.𝟎بواسطة محلول من   𝑵𝒂𝑶𝑯يرة محلول ألولى: معاالرجربة ا 1-3. 𝟏𝑵. 

 . الحجم املستهلك من حمض كلور املاء:1

 1 2 3 املتوسط

 𝐻𝐶𝑙حجم 

 لكاملسته

............................. ............................. ............................. ............................. 𝑉𝐻𝐶𝑙  
𝑔وترك زه بواحدة  𝑁𝑎𝑂𝐻. حساب عيارية محلوف 2 𝑙⁄. 𝐶(𝑔 𝑙⁄ )  𝑁(𝑒𝑞 𝑙⁄ ) 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 
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.𝟎املجهول التركسز بوساطة   𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑الرجربة الثانية: معايرة محلول  2-3. 𝟏𝑵. 

 مض كلور املاء:. الحجم املستهلك من ح1

 1 2 3 املتوسط

 𝐻𝐶𝑙حجم 

 املستهلك

............................. ............................. ............................. ............................. 𝑉𝐻𝐶𝑙  
𝑔وترك زه بواحدة  𝑁𝑎2𝐶𝑂3. حساب عيارية محلوف 2 𝑙⁄. 𝐶(𝑔 𝑙⁄ )  𝑁(𝑒𝑞 𝑙⁄ ) 
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................................................................................... 
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ك( املجهول التركسز بوساطة محلول الثالثة: معايرة محلول حمض الحماض )األكزالي الرجربة 3-3.

.𝟎من هيدروكسيد الصوديوم  𝟏𝑵. 

 . الحجم املستهلك من هيدروكسيد الصوديوم:1

 1 2 3 املتوسط

 𝐻𝐶𝑙حجم 

 تهلكاملس

............................. ............................. ............................. ............................. 𝑉𝐻𝐶𝑙  
𝑔وترك زه بواحدة . حساب عيارية محلوف حمض األكزاليك 2 𝑙⁄. 𝐶(𝑔 𝑙⁄ )  𝑁(𝑒𝑞 𝑙⁄ ) 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

........................................................................................ 

( بواسطة محلول قياس ي من Cالرجربة الرابعة: معايرة حمض السكوربيك )فيرامسن  4-3.

.𝟎هيدروكسيد الصوديوم  𝟏𝑵: 

 . الحجم املستهلك من هيدروكسيد الصوديوم:1

 1 2 3 املتوسط

 𝐻𝐶𝑙حجم 

 كستهلامل

............................. ............................. ............................. ............................. 𝑉𝐻𝐶𝑙  
 

𝑔بواحدة  حمض االسكوربيك وترك زه. حساب عيارية محلوف 2 𝑙⁄. 𝐶(𝑔 𝑙⁄ )  𝑁(𝑒𝑞 𝑙⁄ ) 
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 معايرات الرعديلالحبوب املضادة للحموضة بالعرماد على  الرجربة الخامسة: تحليل 5-3.

 من حمض كلور املاء:. الحجم املستهلك 1

 1 2 3 املتوسط

 𝐻𝐶𝑙حجم 

 كاملستهل

............................. ............................. ............................. ............................. 𝑉𝐻𝐶𝑙  
𝑔وترك زه بواحدة . حساب عيارية محلوف الحبة الدواةية )مضاد الحموضة( 2 𝑙⁄. 𝐶(𝑔 𝑙⁄ )  𝑁(𝑒𝑞 𝑙⁄ ) 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 
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....................................................................................... 
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 الجلسة السابعة: تفاعالت األكسدة واالرجاع

 رجربة:الغاية من ال

 التعرف على املواد املؤكسدة واملواد املرجعة وتفاعالءها وطرق موازنتها. ➢

 . ميدمة:1

األكسدة واإلرجاع، تفاعالت تعرف التفاعالت التي يرافقها انتقاف في اإللكةرونات من ذرة إلى ذرة جزةيًا أو كليا ب

حاس من محاليل أحد أمالحه، كما هو وكمثاف على تفاعالت يرافقها انتقاف كلي لإللكةرونات نذكر تحرر الن

𝐹𝑒 موضح في املعادلة التالية: + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 → 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐶𝑢     معادلة جزيئية 𝐹𝑒 + 𝐶𝑢++ → 𝐹𝑒++ + 𝐶𝑢    معادلة شاردية 

ياح عل تشكل املاء من الهيدروج ن واألوكسج ن، فيالحظ انتقاف جزئي لإللكةرونات، يتمثل بانز دلة تفاأما معا

:+𝐻:𝐻 الزوج اإللكةروني الرابط نحو ذرة األوكسج ن األكثر كهرسلبية، وذلك كما يلي:  �̈�:→ 𝐻: . .𝑂. .: 𝐻 

لد شحنة كهرباةية ظاهرية موجبة أو سالبة و تيؤدي االنتقاف الكامل أو الجزئي لإللكةرونات ب ن الذرات إلى 

 تحدد قيمتها برقم األكسدة.

 إلرجاع وعالقت ا برقم األكسدة:تفاعالت األكسدة وا 1-1.

تش ر عملية األكسدة إلى التغ ر الكيميائي الذي يرافقه خسارة في اإللكةرونات، أي زيادة في رقم األكسدة. أما 

 ميائي الذي يرافقه عملية ربح في اإللكةرونات، أي تناقص في رقم األكسدة.يكعملية اإلرجاع فتش ر إلى التغ ر ال

لى أنه في أثناء التفاعل الكيميائي ال يمكن أن يحدث تفاعل أكسدة دون أن يرافقه حدوث وتجدر اإلشارة هنا إ

 .تفاعل إرجاع، كما ال يمكن أن يحدث العكس

 األجسام املؤكسدة واألجسام املرجعة: 2-1.

هو الجسم الذي يقوم بفعل األكسدة، أي هو الجسم الذي يكتسب إلكةرونات فيتناقص  داملؤكسالجسم 

فهو الجسم الذي يقوم بفعل اإلرجاع، أي هو الجسم الذي  الجسم املرجع. أما ُيرجعدته، أي أنه رقم أكس

 يرأكسد.أنه يفقد إلكةروناته ف زداد رقم أكسدته، أي 
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الت األكسدة واإلرجاع، مثل برمنغنات ور الجسم املؤكسد فقط خالف تفاعتلعب بعض املركبات الكيمياةية د

وذلك  (𝐻𝑁𝑂3)وحمض اآلزوت  (𝐾2𝐶𝑟2𝑂7)، وثنائي كرومات البوتاسيوم (𝐾𝑀𝑛𝑂4)البوتاسيوم 

,𝑁)لكون شوارد هذه الذرات  𝐶𝑟,𝑀𝑛)  تقع في أعلى درجة أكسدة لها وهي على الةرتيب  وبالتالي ال يمكن أكسدة هذه املركبات. (7+,6+,5+)

ع فقط خالف تفاعالت األكسدة واالرجاع مثل كبريتيد كما أن هناك بعض املواد تلعب دور الجسم املرج

، وذلك لكون هذه الذرات (𝑁𝑎𝐶𝑙)، وكلوريد الصوديوم (𝐾𝐼)، ويوديد البوتاسيوم (𝑁𝑎2𝑆)الصوديوم 

 املركبات. وبالتالي ال يمكن إرجاع هذه(2−,1−,1−)دة وهي على الةرتيب تقع في أخفض درجة أكس

ات التي يمكن أن تقوم بلعب دور الجسم املؤكسد أو بدور الجسم املرجع وذلك تبعًا بينما يوجد بعض املركب

هذه لشروط التفاعل وطبيعة املواد املتفاعلة وطبيعة املركب املشارك في تفاعل األكسدة واإلرجاع، ومن 

ةريت الصوديوم ، ن(𝑁𝑎2𝑆𝑂3)وم ، كبريتيت الصودي(𝐻2𝑂2)املركبات نذكر املاء األوكسجيني  (𝑁𝑎𝑁𝑂2) هيبوكلوريت الصوديوم ،(𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙) أجسام تتم ز برقم أكسدة وسطي لذلك فهي . وهي

م بدور املادة املرجعة لدى تفاعلها مع تقوم بدور املادة املؤكسدة لدى تفاعلها مع مادة مرجعة قوية، وتقو 

 مادة مؤكسدة قوية.

 اع:موازنة تفاعالت األكسدة واإلرج 3-1.

يقصد بموازنة تفاعل كيميائي وفق تفاعل األكسدة واإلرجاع تطبيق قانوني انحفاظ املادة والشحنة على 

املواد الناتجة عن التفاعل وكتابة طرفي املعادلة، وحتى تتم املوازنة يجب معرفة املواد الداخلة في التفاعل و 

 من ثم تحقيق املوازنة كما يلي:معادلة التفاعل بشكل صحيح و 

معرفة املادة املؤكسدة واملادة املرجعة في التفاعل الحاصل وحساب تغ ر رقم أكسدة العنصر الذي تأكسد  .1

 ورقم أكسدة العنصر الذي أرجع.

 األكسدة وتفاعل اإلرجاع على حدة.كتابة املعادالت النصفية لكل من تفاعل  .2

في طرفي التفاعل عدا ذرات األكسج ن  حدة، وذلك بموازنة ذرات العناصر نوازن كل تفاعل نصفي على  .3

 والهيدروج ن.

 نوازن ذرات األكسج ن والهيدروج ن وفقًا لطبيعة الوسط: .4

ن عدد من جزيئات املاء يساوي نضيف إلى الطرف املنقوص األكسج  ملوازنة األكسجسن  ا الوسط الحمض ي:

خر ضعف عدد جزيئات املاء املضافة طرفي املعادلة. ونضيف للطرف اآل رق في عدد ذرات األكسج ن ب ن الف
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)أي نضيف إلى الطرف املنقوص الهيدروج ن عدد من  ملوازنة الهيدروجسن( +𝐻3𝑂)أو  (+𝐻)أيونات 

 املعادلة(. ات الهيدروج ن ب ن طرفييساوي الفرق في عدد ذر  (+𝐻)أيونات 

وازنة الهيدروج ن، يجب أن نضيف إلى الطرف مل (+𝐻3𝑂)عندما نستخدم أيون الهيدرونيوم  مالحظة:

 اآلخر نفس العدد جزيئات ماء.

يساوي نضيف إلى الطرف الغني باألكسج ن عدد من جزيئات املاء  ملوازنة األكسجسن  ا الوسط اليلوي:

سج ن ب ن طرفي املعادلة، ويضاف إلى الطرف املنقوص األكسج ن عدد من أيونات عدد ذرات األك الفرق في

 يساوي ضعف عدد جزيئات املاء التي تمت إضافتها إلى الطرف اآلخر. (−𝑂𝐻)دروكسيد الهي

الفرق ُيضاف إلى الطرف املنقوص الهيدروج ن عدد من جزيئات املاء يساوي  موازنة الهيدروجسنومن أجل 

إلى  (−𝑂𝐻)نفسه من أيونات الهيدروكسيد في عدد ذّرات الهيدروج ن ب ن طرفي املعادلة، وُيضاف العدد 

 الطرف اآلخر.

لكةرونات كي نعادف التفاعالت النصفية إلكةرونيًا، بحيث نضيف إلى الطرف األعلى شحنة عددًا من اإل .6

 ة(.تتساوى شحنتا طرفي التفاعل )مبدأ انحفاظ الشحن

 ها.نساوي عدد االلكةرونات في معادلتي التفاعالت النصفية وذلك بضربها باألعداد املناسبة ل .7

نجمع معادلتي التفاعل ن النصفي ن جمعًا جبريًا حيث نحذف أي ازدواج في طرفي املعادلة للحصوف على  .8

 يونية املوزونة لتفاعل األكسدة واإلرجاع.املعادلة األ 

املعادلة الجزيئية، وذلك بإضافة الجذور واأليونات الناقصة والتي لم تستخدم األيونية إلى  نحوف املعادلة .9

 التفاعالت النصفية.في 

األوساط توازن تفاعالت األكسدة واإلرجاع التي تتم في أوساط معتدلة كما تتم عملية موازنتها في  مالحظة: 

 الحمضية أو األوساط القلوية.

 الرجارب العملية: 2.

 الرجربة األولى: تفاعل برمنغنات البوتاسيوم مع املاء األكسجيني  ا وسط حمض ي:1-2.

 :ميدمة 1-1-2.

بوجود حمض الكبريت املركز فيتشكل لدينا مركب  يتفاعل مركب برمنغنات البوتاسيوم مع املاء األكسجيني

2𝐾𝑀𝑛𝑂4 الية:كبريتات املنغن ز وينطلق غاز األوكسج ن، وذلك كما هو موضح في املعادلة الت + 5𝐻2𝑂2 + 3𝐻2𝑆𝑂4 → 2𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 5𝑂2 + 8𝐻2𝑂 + 𝐾2𝑆𝑂4 
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، (𝐾𝑀𝑛𝑂4) أنابيب اختبار، حامل أنابيب، محلوف برمنغنات البوتاسيوم املواد واألدوات املسرخدمة:

 (𝐻2𝑆𝑂4)، حمض كبريت مركز (𝐻2𝑂2) املاء األكسجيني

 خطوات العمل: 2-1-2.

من  (1𝑚𝑙)ضف إليها حوالي من محلوف برمنغنات البوتاسيوم وأ (1𝑚𝑙)ضع في أنبوب اختبار حوالي  .1

 حمض الكبريت املركز لتأم ن الوسط الحمض ي. 

 من املاء األكسجيني إلى املحلوف السابق.  (2𝑚𝑙)أضف بعد ذلك حوالي  .2

 طلق؟ ماذا تالحظ؟ ما هو الغاز املن .3

أليونية والجزيئية ة االرجاع، واكتب املعادالت ااكتب التفاعالت النصفية الحاصلة، ثم وازنها حسب األكسد .4

 لهذا التفاعل. 

 أي من املركبات السابقة قام بدور الجسم املؤكسد وأي منهما قام بدور الجسم املرجع.  .5

 ما هو املركب الناتج وما لونه؟ .6

 رات الحديدي مع مركب ثنائي كرومات البوتاسيوم  ا وسط حامض يية: تفاعل كبريالرجربة الثان 2-2.

 ميدمة:1-2-2.

ل كبريتات الحديدي مع مركب ثنائي كرومات البوتاسيوم بوجود وسط من حمض الكبريت املركز تتفاع

𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 دلة التالية:موضح في املعا إلعطاء مركب كبريتات الكروم ذي اللون األخضر وكبريتات الحديد، وذلك كما هو  + 6𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 7𝐻2𝑆𝑂4 → 3𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 + 𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3 + 𝐾2𝑆𝑂4 + 7𝐻2𝑂 

، محلوف (𝐹𝑒𝑆𝑂4) أنابيب اختبار، حامل أنابيب، محلوف كبريتات الحديدي املواد واألدوات املسرخدمة:

 (𝐻2𝑆𝑂4)، حمض كبريت مركز (𝐾2𝐶𝑟2𝑂7)وم ثنائي كرومات البوتاسي

 خطوات العمل: 2-2-2.

من محلوف ملركب ثنائي كرومات البوتاسيوم وأضف إليه حوالي  (1𝑚𝑙)نبوب اختبار حوالي ضع في أ .1 (1𝑚𝑙)  .من حمض الكبريت املركز كوسط 

 ابق. ديدي إلى املحلوف السمن محلوف كبريتات الح (1𝑚𝑙)أضف بعد ذلك حوالي  .2

 ماذا تالحظ؟ سجل تغ رات األلوان الحاصلة قبل وبعد التفاعل.  .3

اكتب التفاعالت النصفية الحاصلة، ثم وازنها حسب تفاعالت األكسدة واالرجاع، واكتب املعادالت األيونية  .4

 والجزيئية لهذا التفاعل. 
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 ؤكسد وأي منهما قام بدور الجسم املرجع.أي من املركبات السابقة قام بدور الجسم امل .5

 حمض الحماض  ا وسط حامض ي:الرجربة الثالثة: تفاعل برمنغنات البوتاسيوم مع  3-2.

 ميدمة:1-3-2.

تتفاعل برمنغنات البوتاسيوم مع حمض الحماض بوجود حمض الكبريت، وذلك لتأم ن الوسط الحمض ي 

كربون. نالحظ هنا تفاعل إرجاع لشاردة البرمنغنات ذات اللون إلعطاء كبريتات املنغن ز وغاز ثنائي اوكسيد ال

أكسدة لشاردة الحماضات إلى غاز  ة العديمة اللون، وباملقابل نالحظ تفاعلالوردي إلى شاردة املنغن ز املوجب

2𝐾𝑀𝑛𝑂4 ثنائي أوكسيد الكربون، حيث يمكن كتابة املعادلة الجزيئية كما يلي: + 5𝐻2𝐶2𝑂4 + 3𝐻2𝑆𝑂4 → 2𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝐾2𝑆𝑂4 + 10𝐶𝑂2 + 8𝐻2𝑂 

 

، (𝐾𝑀𝑛𝑂4) أنابيب اختبار، حامل أنابيب، محلوف برمنغنات البوتاسيوم دمة:املواد واألدوات املسرخ

 (𝐻2𝑆𝑂4)، حمض كبريت مركز (𝐻2𝐶2𝑂4)حلوف حمض الحماض )حمض األكزاليك( م

 خطوات العمل: 2-3-2.

من  (1𝑚𝑙)ا حوالي من محلوف برمنغنات البوتاسيوم وأضف إليه (1𝑚𝑙)ضع في أنبوب اختبار حوالي  .1

 حمض الكبريت املركز لتأم ن الوسط الحمض ي. 

من محلوف حمض الحماض )يمكن استخدام حماضات الصوديوم أو  (1𝑚𝑙)أضف بعد ذلك حوالي  .2

 شاردة الحماضات( إلى املحلوف السابق. البوتاسيوم الحتوائهما على

 لتفاعل. ماذا تالحظ؟ سجل تغ رات األلوان الحاصلة قبل وبعد ا .3

ت األكسدة واإلرجاع، واكتب املعادالت األيونية اكتب التفاعالت النصفية الحاصلة، ثم وازنها حسب تفاعال  .4

 والجزيئية لهذا التفاعل. 

 دور الجسم املرجع.ر الجسم املؤكسد وأي منهما قام بأي من املركبات السابقة قام بدو  .5

 البوتاسيوم مع املاء األكسجيني  ا وسط حامض ي:الرجربة الرابعة: تفاعل محلول يوديد  4.2.

 ميدمة:1-4-2.

يتفاعل محلوف يوديد البوتاسيوم مع املاء األكسجيني بوجود حمض الكبريت املمدد، وذلك لتأم ن الوسط 

يون اليوديد السالب العديم ود الجزيئي وتشكيل املاء. نالحظ هنا حدوث تفاعل أكسدة أل الحمض ي إلعطاء الي
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اليود الجزيئي ذي اللون البني، وباملقابل حدوث تفاعل إرجاع املاء األكسجيني إلى املاء، وذلك كما  اللون إلى

2𝐾𝐼 هو موضح في املعادلة التالية: + 𝐻2𝑂2 +𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐼2 + 2𝐻2𝑂 + 𝐾2𝑆𝑂4 

، محلوف املاء (𝐾𝐼) البوتاسيومأنابيب اختبار، حامل أنابيب، محلوف يوديد  املواد واألدوات املسرخدمة:

 (𝐻2𝑆𝑂4)، حمض كبريت ممدد (𝐻2𝑂2)األكسجيني 

 خطوات العمل: 2-4-2.

من  (1𝑚𝑙)يوم وأضف إليها حوالي من محلوف يوديد البوتاس (1𝑚𝑙)ضع في أنبوب اختبار حوالي  .1

 حمض الكبريت املمدد )وسط حمض ي(. 

 من املاء األكسجيني.  (2𝑚𝑙)أضف للمحلوف السابق  .2

 . ماذا تالحظ؟ سجل تغ رات األلوان الحاصلة قبل وبعد التفاعل. 3

املعادالت األيونية  اكتب التفاعالت النصفية الحاصلة، ثم وازنها حسب تفاعالت األكسدة واإلرجاع، واكتب .4

 التفاعل.  والجزيئية لهذا

 ؤكسد وأي منهما قام بدور الجسم املرجع؟أي من املركبات السابقة قام بدور الجسم امل .5

 الرجربة الخامسة: تفاعل كروميت الصوديوم مع املاء األكسجيني  ا وسط قلوي: 5-2.

 ميدمة:1-5-2.

ة راسب من دروكسيد الصوديوم املمددة يتشكل في البدايلدى تفاعل محلوف نةرات الكروم مع محلوف هي

من محلوف هيدروكسيد الصوديوم يتشكل لدينا مركب  هيدروكسيد الكروم، وعند إضافة كمية فاةضة

 كروميت الصوديوم. يتفاعل مركب كروميت الصوديوم مع املاء األكسجيني ليعطي مركب كرومات

𝐶𝑟(𝑁𝑂3)3 التالية: الصوديوم، وذلك كما هو موضح في املعادالت + 3𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 + 3𝑁𝑎𝑁𝑂3 𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 +𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎𝐶𝑟𝑂2 + 2𝐻2𝑂 2𝑁𝑎𝐶𝑟𝑂2 + 3𝐻2𝑂2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 2𝑁𝑎2𝐶𝑟𝑂4 + 4𝐻2𝑂 

 ،(𝐶𝑟(𝑁𝑂3)3) كرومأنابيب اختبار، حامل أنابيب، محلوف نةرات ال املواد واألدوات املسرخدمة:

 .(𝐻2𝑂2)محلوف املاء األكسجيني  ،(𝑁𝑎𝑂𝐻)محلوف هيدروكسيد الصوديوم 
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 خطوات العمل: 2-5-2.

من محلوف من محلوف نةرات الكروم وأضف إليها كمية قليلة  (1𝑚𝑙)ضع في أنبوب اختبار حوالي  .1

 هيدروكسيد الصوديوم املمدد. 

 لونه؟  املتشكل وماما هو املركب ماذا تالحظ؟  .2

 أضف بعد ذلك كمية فاةضة من محلوف هيدروكسيد الصوديوم.  .3

 ماذا تالحظ؟ ما هو لون املحلوف الجديد؟ ما هو املركب املتشكل.  .4

 ني حتى يتم تغ ر لون املحلوف. عدة قطرات من املاء األكسجي أضف إلى املحلوف السابق .5

 هو دور املاء األكسجيني في هذا التفاعل؟  ل؟ ماما هو املركب املتشك .6

حسب األكسدة واإلرجاع، واكتب املعادالت األيونية  ااكتب التفاعالت النصفية الحاصلة، ثم وازنه .7

 والجزيئية لهذا التفاعل.

 ملؤكسد وأي منهما قام بدور الجسم املرجع؟أي من املركبات السابقة قام بدور الجسم ا .8

 : تفاعل برمنغنات البوتاسيوم مع كبريريت الصوديوم  ا وسط قلوي:السادسة الرجربة 6-2.

 ميدمة: 1-6-2.

الصوديوم بوجود هيدروكسيد الصوديوم املركزة لتشكيل مركب  برمنغنات البوتاسيوم مع كبريتيت تتفاعل

نغن ز في مركب منغنات ذي اللون األخضر. ومن املالحظ بأن رقم أكسدة امل 𝐾2𝑀𝑛𝑂4منغنات البوتاسيوم 

2𝐾𝑀𝑛𝑂4 وتكتب املعادلة بشكلها النهائي: 6+البوتاسيوم هو  + 𝑁𝑎2𝑆𝑂3 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻→ 𝐾2𝑀𝑛𝑂4 +𝑁𝑎2𝑀𝑛𝑂4 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 +𝐻2𝑂 

 ،(𝐾𝑀𝑛𝑂4) أنابيب اختبار، حامل أنابيب، محلوف برمنغنات البوتاسيوم املواد واألدوات املسرخدمة:

 .(𝑁𝑎𝑂𝐻)، محلوف هيدروكسيد الصوديوم املركز (𝑁𝑎2𝑆𝑂3)محلوف كبريتيت الصوديوم 

 خطوات العمل: 2-6-2.

من  (1𝑚𝑙)من محلوف برمنغنات البوتاسيوم وأضف إليها حوالي  (1𝑚𝑙)ضع في أنبوب اختبار حوالي  .1

 محلوف هيدروكسيد الصوديوم املركز. 

 من محلوف كبريتيت الصوديوم إلى املحلوف السابق.  (1𝑚𝑙)حوالي د ذلك أضف بع .2

 ملركب املتشكل وما هو لونه؟ماذا تالحظ؟ ما هو ا .3
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اعالت النصفية الحاصلة، ثم وازنها حسب األكسدة واالرجاع، واكتب املعادالت األيونية اكتب التف .4

 والجزيئية لهذا التفاعل. 

 ؤكسد وأي منها قام بدور املرجع.قة قام بدور الجسم املأي من املركبات الساب .5

 نيوم مع نترات الصوديوم  ا وسط قلوي:الرجربة السابعة: تفاعل معدن األمل 7-2.

 ميدمة: 1-7-2.

يتفاعل معدن األملنيوم مع مركب نةرات الصوديوم بوجود محلوف هيدروكسيد الصوديوم، وذلك لتأم ن 

لذرة اآلزوت في مركب ء التفاعل انطالق غاز النشادر، أي حدوث تفاعل إرجاع الوسط القلوي. يالحظ في أثنا

8𝐴𝑙 ملقابل حدوث تفاعل أكسدة ملعدن األملنيوم، كما هو موضح في املعادلة التالية:نةرات الصوديوم، وبا + 5𝑁𝑎𝑂𝐻 + 3𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 18𝐻2𝑂 → 8𝑁𝑎[𝐴𝑙(𝑂𝐻)4] + 3𝑁𝐻3 

 

،  (𝐴𝑙) أنابيب اختبار، حامل أنابيب، قطع صغ رة من معدن األملنيوم سرخدمة:املواد واألدوات امل

 .(𝑁𝑎𝑂𝐻)محلوف هيدروكسيد الصوديوم  ،(𝑁𝑎𝑁𝑂3) ديوممحلوف نةرات الصو 

 خطوات العمل: 2-7-2.

رات من محلوف نة (1𝑚𝑙)ضع في أنبوب اختبار قطعًا صغ رة من معدن األملنيوم، وأضف إليها حوالي  .1

من محلوف هيدروكسيد الصوديوم وذلك لتأم ن الوسط  (1𝑚𝑙)، وأضف بعد ذلك حوالي الصوديوم

 قلوي. ال

 ضع ورقة عباد الشمس الحمراء املبللة باملاء أمام فوهة األنبوب.  .2

 االختبار بلطف.  سخن أنبوب .3

 ماذا تالحظ؟ ما هو املركب املتشكل؟ هل حدث تفاعل أكسدة وإرجاع؟  .4

ة التفاعالت النصفية الحاصلة، ثم وازنها حسب األكسدة واإلرجاع، واكتب املعادالت األيوني اكتب .5

 والجزيئية لهذا التفاعل. 

 ا قام بدور الجسم املرجع؟أي من املركبات السابقة قام بدور الجسم املؤكسد وأي منهم .6
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 وتاسيوم  ا وسط معردل:الرجربة الثامنة: تفاعل كلوريد الحديد مع يوديد الب 8-2.

 ميدمة: 1-8-2.

في وسط معتدف. يالحظ في هذا التفاعل حدوث يتفاعل محلوف كلوريد الحديد مع محلوف يوديد البوتاسيوم 

تفاعل أكسدة لشاردة اليوديد السالبة العديمة اللون إلى اليود الجزيئي ذي اللون البني، وباملقابل حدوث 

 فق املعادلة التالية:الثي إلى شاردة الحديد الثنائي وذلك و تفاعل إرجاع لشاردة الحديد الث

𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 𝐾𝐼 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 12 𝐼2 + 𝐾𝐶𝑙 
، محلوف  (𝐹𝑒𝐶𝑙3) أنابيب اختبار، حامل أنابيب، محلوف كلوريد الحديد املواد واألدوات املسرخدمة:

 .(𝐾𝐼) يوديد البوتاسيوم

 خطوات العمل: 2-8-2.

محلوف من محلوف كلوريد الحديد، ثم أضف إليه كمية فاةضة من  (1𝑚𝑙)أنبوب اختبار حوالي في ضع  .1

 يد البوتاسيوم. يود

 تفاعل أكسدة وإرجاع؟  ماذا تالحظ؟ هل حدث .2

واإلرجاع، واكتب املعادالت األيونية  اكتب التفاعالت النصفية الحاصلة، ثم وازنها حسب األكسدة .3

 لتفاعل. والجزيئية لهذا ا

 ؟ بدور الجسم املؤكسد وأي منهما قام بدور الجسم املرجع سابقة قامأي من املركبات ال .4

الحديد الثالثي، وذلك بإضافة بضع قطرات من محلوف ثيوسيانات  تأكد من عدم وجود أثار لشوارد مالحظة:

 األمونيوم.

 ني  ا وسط معردل:الرجربة الراسعة: تفاعل كبريتيد الرةاص مع املاء األكسجي 9-2.

 ميدمة: 1-9-2.

صوديوم مع محلوف نةرات الرصاص. يتشكل كبريتيد الرصاص )راسب أسود( من تفاعل محلوف كبريتيد ال

وذلك كما هو  يتفاعل كبريتيد الرصاص مع املاء األكسجيني في وسط معتدف ليعطي كبريتات الرصاص واملاء.

𝑃𝑏𝑆 موضح في املعادلة التالية: + 4𝐻2𝑂2 → 𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 4𝐻2𝑂 

،  (𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2) نةرات الرصاصأنابيب اختبار، حامل أنابيب، محلوف  املواد واألدوات املسرخدمة:

 .(𝐻2𝑂2) ، محلوف املاء الكسجيني𝑁𝑎2𝑆محلوف كبريتيد الصوديوم 
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 خطوات العمل: 2-9-2.

ف نةرات الرصاص، ثم أضف إليها بضع قطرات من محلوف محلو من  (1𝑚𝑙)ضع في أنبوب اختبار حوالي  .1

 كبريتيد الصوديوم. ماذا تالحظ؟

 من املاء األكسجيني.  (1𝑚𝑙)إلى املركب الناتج حوالي أضف  .2

 ما هو املركب الجديد املتشكل؟ وما هو الدور الذي يلعبه املاء األكسجيني في هذا التفاعل.  .3

األكسدة واالرجاع، واكتب املعادالت األيونية  الحاصلة، ثم وازنها حسب اكتب التفاعالت النصفية .4

 . والجزيئية لهذا التفاعل

 أي من املركبات السابقة قام بدور الجسم املؤكسد وأي منهما قام بدور الجسم املرجع؟ .5

 . النرائج واملناقشة:3

 الرجربة األولى: تفاعل برمنغنات البوتاسيوم مع املاء األكسجيني  ا وسط حمض ي:1-3.

 نتاةج التفاعل: .1

 االجراء الناتج )راسب، محلوف، غاز( مالحظات )األلوان(

.................................................... ............................................ 
ألكسجيني إلى برمنغنات إضافة املاء ا

 البوتاسيوم بوجود وسط حمض ي
 

 املعادالت )النصفية، األيونية والجزيئية( للتفاعل: .2

  املعادالت نوع التفاعل

......................... ................................................................................................ 
ة النصفية املعادل

 األولى

......................... ................................................................................................ 
ادلة النصفية املع

 الثانية

........................................................................................................................................ 
املعادلة األيونية 

 املوزونة

 املعادلة الجزيئية ........................................................................................................................................
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 ة في التفاعل:دور املواد املشارك .3

 في التفاعل 𝐾𝑀𝑛𝑂4دور   في التفاعل 𝐻2𝑂2دور  في التفاعل 𝐻2𝑆𝑂4دور 

.................................................... .................................................... .................................................... 

 

 الرجربة الثانية: تفاعل كبريرات الحديدي مع مركب ثنائي كرومات البوتاسيوم  ا وسط حامض ي 2-3.

 نتاةج التفاعل: .1

 االجراء محلوف، غاز( الناتج )راسب، مالحظات )األلوان(

.................................................... .................................................... 
إضافة كبريرات الحديدي إلى ثنائي كرومات 

 البوتاسيوم بوجود وسط حمض ي
 

 املعادالت )النصفية، األيونية والجزيئية( للتفاعل: .2

  املعادالت علنوع التفا

......................... ................................................................................................ 
املعادلة النصفية 

 األولى

......................... ................................................................................................ 
املعادلة النصفية 

 الثانية

........................................................................................................................................ 
املعادلة األيونية 

 املوزونة

 الجزيئيةاملعادلة  ........................................................................................................................................

 

 دور املواد املشاركة في التفاعل: .3

 في التفاعل(𝐾2𝐶𝑟2𝑂7)دور   في التفاعل (𝐹𝑒𝑆𝑂4)دور  في التفاعل (𝐻2𝑆𝑂4)دور 

.................................................... .................................................... .................................................... 
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 الرجربة الثالثة: تفاعل برمنغنات البوتاسيوم مع حمض الحماض  ا وسط حامض ي: 3-3.

 عل:نتاةج التفا .1

 االجراء الناتج )راسب، محلوف، غاز( مالحظات )األلوان(

.................................................... .................................................... 
مض الحماض إلى برمنغنات إضافة ح

 البوتاسيوم بوجود وسط حمض ي
 

 جزيئية( للتفاعل:املعادالت )النصفية، األيونية وال .2

  املعادالت نوع التفاعل

......................... ................................................................................................ 
املعادلة النصفية 

 األولى

......................... ................................................................................................ 
املعادلة النصفية 

 الثانية

........................................................................................................................................ 
املعادلة األيونية 

 املوزونة

 املعادلة الجزيئية ........................................................................................................................................

 

 دور املواد املشاركة في التفاعل: .3

 في التفاعل(𝐾𝑀𝑛𝑂4)دور   في التفاعل (𝐻2𝐶2𝑂4)دور  في التفاعل (𝐻2𝑆𝑂4)دور 

.................................................... .................................................... .................................................... 

 

  ا وسط حامض ي: الرجربة الرابعة: تفاعل محلول يوديد البوتاسيوم مع املاء األكسجيني 4.3.

 نتاةج التفاعل: .1

 االجراء الناتج )راسب، محلوف، غاز( مالحظات )األلوان(

إضافة املاء األكسجيني إلى يوديد  .................................................... ....................................................

 البوتاسيوم بوجود وسط حمض ي
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 ملعادالت )النصفية، األيونية والجزيئية( للتفاعل:ا .2

  املعادالت نوع التفاعل

......................... ................................................................................................ 
املعادلة النصفية 

 األولى

......................... ................................................................................................ 
نصفية املعادلة ال

 الثانية

........................................................................................................................................ 
لة األيونية املعاد

 املوزونة

 املعادلة الجزيئية ........................................................................................................................................

 

 دور املواد املشاركة في التفاعل: .3

 في التفاعل(𝐾𝐼)دور   في التفاعل (𝐻2𝑂2)دور  في التفاعل (𝐻2𝑆𝑂4)دور 

.................................................... .................................................... .................................................... 

 األكسجيني  ا وسط قلوي:الرجربة الخامسة: تفاعل كروميت الصوديوم مع املاء  5-3.

 نتاةج التفاعل: .1

 االجراء الناتج )راسب، محلوف، غاز( مالحظات )األلوان(

.................................................... .................................................... 
إضافة كمية قليلة من هيدروكسيد 

 الصوديوم إلى نترات الكروم

.................................................... .................................................... 
ة كمية فائضة من هيدروكسيد إضاف

 الصوديوم إلى املحلول السابق

.................................................... .................................................... 
إضافة بضع قطرات من املاء 

 األكسجيني إلى املحلول األخسر

 ة( للتفاعل:املعادالت )النصفية، األيونية والجزيئي .2

  املعادالت نوع التفاعل

......................... ................................................................................................ 
املعادلة النصفية 

 األولى

......................... ................................................................................................ 
نصفية املعادلة ال

 الثانية
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........................................................................................................................................ 
املعادلة األيونية 

 املوزونة

 املعادلة الجزيئية ........................................................................................................................................

 

 دور املواد املشاركة في التفاعل: .3

 لتفاعلفي ا 𝑁𝑎𝐶𝑟𝑂2دور   في التفاعل (𝐻2𝑂2)دور  في التفاعل 𝑁𝑎𝑂𝐻دور 

.................................................... .................................................... .................................................... 

 

 الرجربة السادسة: تفاعل برمنغنات البوتاسيوم مع كبريريت الصوديوم  ا وسط قلوي: 6-3.

 ةج التفاعل:نتا .1

 االجراء الناتج )راسب، محلوف، غاز( مالحظات )األلوان(

.................................................... .................................................... 
إضافة كبريريت الصوديوم إلى برمنغنات 

 البوتاسيوم بوجود وسط قلوي 
 األيونية والجزيئية( للتفاعل: املعادالت )النصفية، .2

  املعادالت نوع التفاعل

......................... ................................................................................................ 
املعادلة النصفية 

 األولى

......................... ................................................................................................ 
نصفية املعادلة ال

 الثانية

........................................................................................................................................ 
املعادلة األيونية 

 نةاملوزو 

 ادلة الجزيئيةاملع ........................................................................................................................................

 

 دور املواد املشاركة في التفاعل: .3

 في التفاعل (𝐾𝑀𝑛𝑂4)ور د  في التفاعل (𝑁𝑎2𝑆𝑂3)دور  في التفاعل 𝑁𝑎𝑂𝐻دور 

.................................................... .................................................... .................................................... 



  

69 

إعداد: مهند حسن                                         كلية الصيدلة                              -يمياء العامة والالعضويةالك  

 ط قلوي:الرجربة السابعة: تفاعل معدن األملنيوم مع نترات الصوديوم  ا وس 7-3.

 نتاةج التفاعل: .1

 االجراء الناتج )راسب، محلوف، غاز( مالحظات )األلوان(

.................................................... .................................................... 
ات الصوديوم إلى بعض إضافة نتر 

 قطع أملنيوم بوجود وسط قلوي 
 

 )النصفية، األيونية والجزيئية( للتفاعل:املعادالت  .2

  املعادالت نوع التفاعل

......................... ................................................................................................ 
املعادلة النصفية 

 األولى

......................... ................................................................................................ 
املعادلة النصفية 

 الثانية

........................................................................................................................................ 
ية املعادلة األيون

 املوزونة

 املعادلة الجزيئية ........................................................................................................................................

 

 دور املواد املشاركة في التفاعل: .3

 في التفاعل (𝐴𝑙)دور   علفي التفا (𝑁𝑎𝑁𝑂3)دور  في التفاعل 𝑁𝑎𝑂𝐻دور 

.................................................... .................................................... .................................................... 

 

 معردل: الرجربة الثامنة: تفاعل كلوريد الحديد مع يوديد البوتاسيوم  ا وسط 8-3.

 نتاةج التفاعل: .1

 االجراء الناتج )راسب، محلوف، غاز( مالحظات )األلوان(

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

إضافة كمية فائضة من يوديد 

البوتاسيوم إلى كلوريد الحديد  ا 

 وسط معردل
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 ( للتفاعل:نية والجزيئيةاملعادالت )النصفية، األيو  .2

  املعادالت نوع التفاعل

......................... ................................................................................................ 
املعادلة النصفية 

 األولى

......................... ................................................................................................ 
نصفية املعادلة ال

 الثانية

........................................................................................................................................ 
املعادلة األيونية 

 املوزونة

 املعادلة الجزيئية ........................................................................................................................................

 

 دور املواد املشاركة في التفاعل: .3

 في التفاعل (𝐹𝑒𝐶𝑙3)دور   في التفاعل (𝐾𝐼)دور  

 .................................................... .................................................... 

 

 ل كبريتيد الرةاص مع املاء األكسجيني  ا وسط معردل:الرجربة الراسعة: تفاع 9-3.

 نتاةج التفاعل: .1

 االجراء الناتج )راسب، محلوف، غاز( مالحظات )األلوان(

.................................................... .................................................... 
رات إضافة كبريتيد الصوديوم إلى نت

 الرةاص

.................................................... .................................................... 
ملركب إضافة املاء األكسجيني إلى ا

 الناتج عن الرفاعل السابق
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 املعادالت )النصفية، األيونية والجزيئية( للتفاعل: .2

  املعادالت نوع التفاعل

......................... ................................................................................................ 
املعادلة النصفية 

 لىاألو 

......................... ................................................................................................ 
نصفية املعادلة ال

 الثانية

........................................................................................................................................ 
املعادلة األيونية 

 املوزونة

 املعادلة الجزيئية ........................................................................................................................................

 

 دور املواد املشاركة في التفاعل: .3

 في التفاعل 𝑃𝑏𝑆دور   في التفاعل 𝐻2𝑂2ور د 

 .................................................... .................................................... 

 

 أضف مالحظاتك

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
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 الجلسة الثامنة: التحليل الكيفي لأليونات املوجبة

 : جلسةالغاية من ال

 للكشف عن هوية األيونات املوجبة.التعرف على طرق التحليل الكيفي  ➢

 . ميدمة:1

الهامة، ألن وهو من ب ن الفروع  ينقسم علم الكيمياء إلى فروع متعّددة من بينها فرع الكيمياء التحليلّية.
الكيمياء التحليلّية تتضمن عمليات التحليل الكيفّي والكمّي لعّينات املواد الكيمياةّية املجهولة الهوّية 

 والةركيب.

يهدف إلى كشف هوّيات العناصر أو األيونات التي يتألف منها املركب الكيميائّي املجهوف.  رحليل الكيفي  فال
يد نسب ارتباط هذه العناصر أو األيونات بعضها مع بعض لتشكيل يهدف إلى تحد الكمي  الرحليل بينما 

 نة املدروسة.املركب الكيميائّي؛ أي أّن التحليل الكمّي يهدف إلى تحديد تركيبة العيّ 

فقها تعتمد طراةق التحليل الكيفّي على تفاعالت كيمياةّية خاّصة باملادة املراد تحليلها مع كواشف محدّدة يرا
نّية وإّما رواسب ملواد كيمياةّية من أوساطها، أو تشّكل معقدات، أو انطالق غازات ذات رواةح إما تغّ رات لو 

 مم زة.

 لى:وتقسم تفاعالت التحليل الكيفّي إ

a . تفاعالت عاّمة تعتمد على استخدام كاشف عاّم من أجل ترسيب مجموعة من األيونات املوجبة
 األنيونات(.ة ))الكاتيونات( أو السالب

b ..تفاعالت خاّصة تعتمد على استخدام كاشف محدد من أجل أيون معّ ن 

فتها إلى حدوث تغّ ر مرئّي في بالعموم: هو مادة كيمياةّية تضاف إلى وسط التفاعل، وتؤدي إضا والكاشف
 وسط التفاعل ) تغّ ر في اللون، أو تشّكل راسب(.

 الرحليل الكيفي  للكاتيونات: 1-1.

 لكاتيونات إلى خمس مجموعات )أو فئات(:م اتقس
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ة: 1-1-1.  املجموعة األولى أو مجموعة الكلوريدات الحمضي 

,+𝐴𝑔)وتضم الكاتيونات التالية:  𝑃𝑏2+, 𝐻𝑔22+) والكاشف العام لهذه املجموعة هو حمض كلور ،

 بيضاء اللون.كل كلوريدات ، والذي يرسب كاتيونات هذه املجوعة على ش𝐻𝐶𝑙املاء املمد 

 املجموعة الثانية أو مجموعة الكبريتيدات الحمضية:  2-1-1.

 وتقسم إلى فصيلت ن :

a .لكاتيونات التالية:الفصيلة األولى أو فصيلة النحاس، وهي تتضمن ا (𝐶𝑢2+, 𝐶𝑑2+, 𝐻𝑔2+, 𝐵𝑖3+) 

b . الكاتيونات:الفصيلة الثانية أو فصيلة الزرنيخ، وتضم (𝐴𝑠3+, 𝑆𝑏3+, 𝑆𝑛2+, 𝐴𝑠5+, 𝑆𝑏5+, 𝑆𝑛4+) 

أو محلوف كبريتيد  (𝐻2𝑆)والكاشف العام لهذه املجموعة وهو غاز كبريت الهيدروج ن 

 (، والذي يرسب كاتيونات هذه املجموعة على𝐻𝐶𝑙في وسط حمض ي )حمض   (2𝑆(𝑁𝐻4))األمونيوم
 يتيد الكادميوم فهو أصفر اللون(.كبريتيدات أو سلفيدات سوداء اللون عمومَا )ما عدا كبر  شكل

ة:3-1-1.  املجموعة الثالثة أو مجموعة الكبريتيدات اليلوي 

 م إلى فصيلت ن:وتقس

a . :فصيلة كاتيونات ثالثية التكافؤ(𝐴𝑙3+, 𝐹𝑒3+, 𝐶𝑟3+) 

b. التكافؤ: فصيلة كاتيونات ثناةية(𝑁𝑖2+, 𝑁𝑖2+, 𝐹𝑒2+, 𝐶𝑜2+, 𝑍𝑛2+) 

دف أو قلوّي ضعيف في وسط معت (2𝑆(𝑁𝐻4)) العام لهذه املجموعة هو كبريتيد األمونيوموالكاشف  (𝑝𝐻 = 7 −  ، والذي يرسب كاتيونات هذه املجموعة على شكل كبريتيدات )سلفيدات(.(9

وسط قلوّي ضعيف في أثناء إجراء التفاعالت الكيمياةّية، يضاف إلى وسط التفاعل  للحفاظ على مالحظة:

 .(𝑁𝐻4𝐶𝑙)و  (𝑁𝐻4𝑂𝐻)محلوف دارئ )منّظم( من 

 لرابعة أو مجموعة الكربونات:املجموعة ا 4-1-1.

,+𝐶𝑎2)وتضم هذه املجموعة الكاتيونات التالية:  𝐵𝑎2+, 𝑆𝑟2+)، 
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، والذي يرّسب كاتيوناءها على شكل  2𝐶𝑂3(𝑁𝐻4)ذه املجموعة كربونات األمونيوم ف العام لهوالكاش
 كربونات بيضاء اللون.

ابة(:املجموعة الخامسة )امل 5-1-1.  جموعة الذو 

,+𝑀𝑔2)وتضم الكاتيونات:   𝑁𝑎+, 𝐾+, 𝑁𝐻4+)لية للذوبان في ، والتي تبدي أمالحها قابلية عا

براةحة األمونيا   +𝑁𝐻4املاء. وتتم ز هذه املجموعة بعدم وجود كاشف عاّم ممّ ز لها، ولكن يمكن تمي ز األيون 
لوّي قوّي، كما يمكن الكشف عن بقّية كاتيونات هذه املجموعة بوساطة لون طيف القوّية عند إضافة ق

 كّل كاتيون.اللهب املمّ ز ل

 لعملية:الرجارب ا 2.

,+𝑨𝒈)الرجربة األولى: الكشف عن كاتيونات املجموعة األولى  1-2. 𝑷𝒃𝟐+): 

ر الفّضة الذي ينتمي ملجموعة النحاس في الجدوف هو األيون املوجب لعنص (+𝐴𝑔)معلوٌم أّن كاتيون الفّضة 
يفة االنحالف، بعضها ملّون مثل: الدوري. ويتمّ ز كاتيون الفّضة عن كاتيون النحاس بأّن معظم أمالحه ضع

)راسب أصفر(، أكسيد   (𝐴𝑔𝐼))راسب أحمر قرميدي(، يوديد الفضة (𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4)كرومات الفضة 

، هيدروكسيد (𝐴𝑔𝐶𝑙)وبعضها اآلخر أبيض، مثل: كلوريد الفضة  راسب بني مسوّد(،) (𝐴𝑔2𝑂)الفضة 

 .(𝐴𝑔2𝐶𝑂3)، وكربونات الفضة (𝐴𝑔𝑂𝐻)الفضة 

 اللون.، العديم +[𝐴𝑔(𝑁𝐻3)2]كما يتم ز هذا الكاتيون بتشكيل بعض املركبات املعّقدة )أو األيونات املعّقدة ( مثل: أيون ثنائي أم ن الفضة 

فهو أيون موجب لعنصر ثقيل هو العنصر األخ ر في مجموعة الكربون في   (+𝑃𝑏2)أّما كاتيون الرصاص 

، حيث إّن معظم أمالحه  قليلة أو ضعيفة االنحالف، (+𝐴𝑔)الجدوف الدوري، وهو يشبه كاتيون الفضة 

)راسب  (𝑃𝑏𝐼2)صاصاسب أصفر اللون(، يود الر )ر  (𝑃𝑏𝐶𝑟𝑂4)بعضها ملّون مثل: كرومات الرصاص 

أبيض )أو عديم اللون( مثل: كلوريد )راسب أسود اللون(، وبعضها اآلخر  𝑃𝑏𝑆أصفر اللون(، كبريت الرصاص 

، وكبريتات (𝑃𝑏𝐶𝑂3)، كربونات الرصاص 𝑃𝑏(𝑂𝐻)2، هيدروكسيد الرصاص 𝑃𝑏𝐶𝑙2الرصاص 

دة )أو أيونات معّقدة( مثل: رباعي بتشكيل مركبات معّق  (+𝑃𝑏2). ويتمّ ز الكاتيون (𝑃𝑏𝑆𝑂4)الرصاص 

 .−2[𝑃𝑏𝐼4]، ورباعي يوديد الرصاص −2[𝑃𝑏(𝑂𝐻)4]هيدروكسيد الرصاص 
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اء أنابيب اختبار، حامل أنابيب اختبار، بيشر، فرشاة تنظيف، حمض كلور امل املواد واألدوات املطلوبة: (𝐻𝐶𝑙) (1𝑁)  محلوف نةرات الفضة ،(𝐴𝑔𝑁𝑂3) (0.1𝑁)  محلوف نةرات الرصاص ، (𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2) ( 0.1𝑁) محلوف هيدروكسيد األمونيوم ،(𝑁𝐻4𝑂𝐻) (2𝑁). 

 خطوات العمل: 1-1-2.

a تفاعل .(𝑨𝒈+)  مع الكاشف العام(𝑯𝑪𝒍): 

املحّضر حديثًا في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه   (0.1𝑁)نةرات الفضةمن محلوف  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1 (2𝑚𝑙)  من محلوف(𝐻𝐶𝑙)  املمدد(1𝑁)على الطاولة. ، املوجود 

الحظ تشّكل راسب، سجل لون الراسب واكتب معادلة التفاعل الحاصل، بشكليها الجزيئّي واأليونّي في  .2
 فقرة النتاةج واملناقشة.

وأضف إليه قلياًل من املاء، ثّم سّخن املزيج على ناٍر هادةة. سّجل  سب عن الرشاحة باإلبانة،افصل الّرا .3
 ج واملناقشة.مالحظاتك في فقرة النتاة

أعد الخطوة األولى للحصوف ثانيًة على راسب ، ثم افصل الّراسب عن الرشاحة باإلبانة، وأضف ببطء  .4
أنبوب االختبار مع الرّج املستمر إلى الراسب املوجود في  قطرة( محلوف هيدروكسيد األمونيوم –)قطرة 

 فاعل الحاصل.ملحتويات األنبوب، ماذا يحدث؟ ماذا تستنج؟ اكتب معادلة الت

b تفاعل .(𝑨𝒈+)  مع هيدروكسيد األمونيوم(𝑵𝑯𝟒𝑶𝑯): 

ف إليه ببطء )قطرة ، في أنبوب اختبار، ثم أض (0.1𝑁)من محلوف نةرات الفضة (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

إلى أن تتشّكل كمية من راسب. ما هو الراسب املتشكل  (2𝑁)قطرة( من محلوف هيدروكسيد األمونيوم  –
 ما لونه؟ الحظ كيف يتغ ر لونه بسرعة، ما اللون الجديد؟ سجل مالحظاتك في فقرة النتاةج واملناقشة.و 

ث؟ ماذا تستنج؟ سجل مالحظاتك في فقرة ، ماذا يحد(𝑁𝐻4𝑂𝐻)أضف كمية زاةدة من الكاشف  .2
 النتاةج واملناقشة، واكتب معادالت التفاعالت الحاصلة.

c تفاعل .(𝑷𝒃𝟐+) ع الكاشف العام  م(𝑯𝑪𝒍): 

في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه حوالي   (0.1𝑁)من محلوف نةرات الرصاص (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1 (2𝑚𝑙)  من محلوف(𝐻𝐶𝑙)  املمدد(1𝑁) الحظ تشّكل راسب. ماهو لون الّراسب املتشّكل؟ واكتب .
 قرة النتاةج واملناقشة.معادلة التفاعل الحاصل، بشكليها الجزيئّي واأليونّي، في ف
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قلياًل من املاء، وسّخن املزيج بهدوء. الحظ افصل الّراسب عن الرشاحة باإلبانة، ثّم أضف إلى الراسب  .2
 ك في فقرة النتاةج واملناقشة.ماذا يجري، وسّجل مالحظات

d تفاعل .(𝑷𝒃𝟐+) مع هيدروكسيد األمونيوم(𝑵𝑯𝟒𝑶𝑯): 

في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه حوالي   (0.1𝑁)ن محلوف نةرات الرصاصم  (2𝑚𝑙)ضع حوالي .1 (2𝑚𝑙) من محلوف هيدروكسيد األمونيوم(2𝑁)  وسجل  ماذا تالحظ؟ اكتب معادلة التفاعل الحاصل
 مالحظاتك في فقرة النتاةج واملناقشة.

، سجل مالحظاتك في فقرة (𝑁𝐻4𝑂𝐻)افصل الّراسب باإلبانة، ثّم أضف إليه كمية زاةدة من محلوف  .2
 النتاةج واملناقشة.

 :(+𝑪𝒖𝟐)الرجربة الثانية: الكشف عن كاتيونات املجموعة الثانية  2-2.

وحيد في مدارها األخ ر، لكّن عنصر النحاس يشكل مركبات ثابتة رقم  تحتوي ذرة النحاس على إلكةرون

 يوجد في املجموعة ذاءها من الجدوف الدورّي.، وهذا ما يمّ زه عن الفضة الذي (2+)األكسدة فيها 

اللون، زرقاء  (𝐶𝑢2(𝑂𝐻)2𝑆𝑂4)، كبريتات النحاس األساسية  (+𝐶𝑢2)من أهم مركبات الكاتيون 

زرقاء غامقة اللون، هيدروكسيد النحاس  (𝑆𝑂4[𝐶𝑢(𝑁𝐻3)4])بريتات النحاس النشادرية ك (𝐶𝑢(𝑂𝐻)2)  ق اللون، أكسيد النحاس أزر(𝐶𝑢𝑂)  أسود اللون، كربونات النحاس(𝐶𝑢𝐶𝑂3) 

 بني اللون. (𝐶𝑢𝐼2)خضراء اللون، يوديد النحاس 

أنابيب اختبار، حامل أنابيب، فرشاة تنظيف، محلوف ثيو أسيت أميد، محلوف  بة:املواد واألدوات املطلو 

،  (0.1𝑁)يك املرّكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالز، حمض الهيدروكلوريك املمّدد، حمض الهيدروكلور (0.5𝑁)كبريتات النحاس 

 . (2𝑁)محلوف هيدروكسيد األمونيوم

 خطوات العمل: 1-2-2.

a تفاعل .(𝑪𝒖𝟐+)  كبريت الهيدروجسن( مع الكاشف العام𝑯𝟐𝑺 :)   ا وسط حمض ي 

اةحة البيض الفاسد، لذلك يتم تحض ره في أنبوب التفاعل يتم ز غاز كبريت الهيدروج ن براةحة كريهة تشبه ر 

𝐶𝐻3)باستخدام ثيو أسيت أميد  − 𝐶𝑆 − 𝑁𝐻2) :الذي يتفاعل مع املاء الساخن وفق املعادلة 𝐶𝐻3 − 𝐶𝑆 − 𝑁𝐻2 +𝐻2𝑂 ∆→ 𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂 − 𝑁𝐻2 +𝐻2𝑆↗ 
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في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه حوالي  (0.5𝑁)س من محلوف كبريتات النحا (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1 (2𝑚𝑙)  من محلوف(𝐻𝐶𝑙) و املمدد(1𝑚𝑙) .من محلوف ثيو أسيت أميد 

الّراسب الناتج؟ اكتب معادالت وسّخن بلطف، ماذا تالحظ؟ ما لون  ضع أنبوب االختبار في حمام مائّي  .2
 املناقشة.التفاعالت الحاصلة، وسجل مالحظاتك في فقرة النتاةج و 

املمّدد. وقم برّج محتويات األنبوب جّيدًا.  (𝐻𝐶𝑙)افصل الّراسب باإلبانة، وأضف إليه قلياًل من حمض  .3
 قرة النتاةج واملناقشة.هل يذوب الراسب؟ سّجل مالحظاتك في ف

b تفاعل .(𝑪𝒖𝟐+)  مع هيدروكسيد األمونيوم(𝑵𝑯𝟒𝑶𝑯): 

 -في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرة  (0.5𝑁)وف كبريتات النحاس من محل (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

 . ماذا يحدث؟ ما لون الناتج؟(2𝑁)قطرة من محلوف هيدروكسيد األمونيوم 

 اعل وسجل مالحظاتك في فقرة النتاةج واملناقشة.اكتب معادلة التف

 ، ماذا تالحظ؟(𝑁𝐻4𝑂𝐻)أضف زيادة من الكاشف  .2

 مالحظاتك في فقرة النتاةج واملناقشة.فاعل الحاصل. وسجل اكتب معادلة الت

 الرجربة الثالثة: الكشف عن كاتيونات املجموعة الثالثة )فصيلة الكاتيونات ثالثية الركافؤ(: 3-2.

هو أيون موجب لعنصر الحديد االنتقالّي، لذلك فهو يتم ز بأّنه: يشّكل  (+𝐹𝑒3)كاتيون الحديد الثالثي 
 شكيل أّيونات معّقدة.ّ زة بألوانها، ويميل لتمرّكبات مم

من هنا فإن الكشَف عن هذا الكاتيون سهٌل نسايًا، ألّن معظم محاليله ورواسبه ممّ زة وواضحة اللون. 

 (𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)3)بّني، ومحلوف ثيوسيانات الحديد  -معظم أمالح الحديد املاةّية ذات لون أصفر فمثاًل:

 .𝐾3[𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)6]يوسيانات، وقد يتشّكل املعقد الحمرار شدًة بازدياد ترك ز الثأحمر اللون، ويزداد ا

، محلوف ثيو (0.5𝑁)محلوف نةرات الحديد أنابيب اختبار، حامل أنابيب اختبار،  املواد واألدوات املطلوبة:

محلوف حمض  ،(1𝑁)، محلوف كلوريد األمونيوم (1𝑁)أسيت أميد، محلوف هيدروكسيد األمونيوم 

، (0.1𝑁)، محلوف ثيوسيانات األمونيوم (0.1𝑁)، محلوف كبريتيد الصوديوم  (2𝑁)الهيدروكلوريك 

 .𝐾4[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6] (0.1𝑁)محلوف فّرو سيانيد البوتاسيوم
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 خطوات العمل: 1-3-2.

a تفاعل .(𝑭𝒆𝟑+)   ( مع الكاشف العام𝑯𝟐𝑺 :)ة   ا وسط ضعيف اليلوي 

في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرت ن من  (0.5𝑁)من محلوف نةرات الحديد  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

𝑁𝐻4𝐶𝑙)محلوف موقي  + 𝑁𝐻4𝑂𝐻) وحوالي ،(1𝑚𝑙)  محلوف ثيو أسيت أميد.من 

حظاتك ضع أنبوب االختبار في حمام مائّي وسّخن بلطف، ماذا تالحظ؟ ما لون الّراسب الناتج؟ سجل مال  .2
 قشة.في فقرة النتاةج واملنا

. ماذا (2𝑁)من حمض الهيدروكلوريك املمّدد  (2𝑚𝑙)افصل الّراسب باإلبانة، ثم أضف إليه حوالي  .3
 ؟ اكتب معادالت التفاعالت الحاصلة، وسجل مالحظاتك في فقرة النتاةج واملناقشة.تالحظ؟ ما لون الناتج

b تفاعل .(𝑭𝒆𝟑+)   الصوديوم مع كبريتيد𝑵𝒂𝟐𝑺: 

في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه حوالي  (0.5𝑁)من محلوف نةرات الحديد  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1 (2𝑚𝑙)  من محلوف كبريتيد صوديوم(0.1𝑁)، ماذا تالحظ؟ ما لون الراسب الناتج؟ 

 اكتب معادلة التفاعل الحاصل، وسجل مالحظاتك في فقرة النتاةج واملناقشة.

cاعل . تف(𝑭𝒆𝟑+)  مع ثيوسيانات األمونيوم𝑵𝑯𝟒𝑺𝑪𝑵: 

أقّل كمية  حّضر محلواًل ممددًا لكاتيون الحديد في أنبوب اختبار، وذلك بإضافة كمية قليلة من املاء إلى .1

 .(0.5𝑁)ممكنة من محلوف نةرات الحديد 

ما لون الراسب  . (0.1𝑁)يومأضف إلى املحلوف السابق بضع قطرات من محلوف ثيوسيانات األمون .2
 الناتج. اكتب معادلة التفاعل الحاصل، وسجل مالحظاتك في فقرة النتاةج.

مونيوم(، ألّنها تؤدي إلى تشّكل محلوف معّقد من تجّنب الكمية الزاةدة من الكاشف )ثيوسيانات األ  مالحظة: [𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)6]3− .ويالحظ زيادة في شّدة اللون ، 

d تفاعل .(𝑭𝒆𝟑+)   و سيانيد البوتاسيوم  :𝑲𝟒[𝑭𝒆(𝑪𝑵)𝟔]مع فر 

ة بضع في أنبوب اختبار، ثم حّمضه بإضاف (0.5𝑁)من محلوف نةرات الحديد  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

 .(2𝑁)قطرات من محلوف حمض الهيدروكلوريك املمدد 

رّج محتويات  .(0.1𝑁)البوتاسيوم  أضف إلى املحلوف السابق بضع قطرات من محلوف فّرو سيانيد .2
 األنبوب، ثم دعه يهدأ. الحظ تشّكل راسب، ما لونه؟. واكتب معادلة التفاعل الحاصل.
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شف )فّرو سيانيد البوتاسيوم(، ألّنها تؤدي إلى تشّكل محلوف غروّي تجّنب الكمية الزاةدة من الكا مالحظة:

 .𝐹𝑒4[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]3بداًل من   𝐾𝐹𝑒[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]من 

 . النرائج واملناقشة:3

,+𝑨𝒈)الرجربة األولى: الكشف عن كاتيونات املجموعة األولى  1-3. 𝑷𝒃𝟐+): 

 :(+𝐴𝑔)تيون الفضة نتاةج الكشف عن كا .1

 العنصر اإلجراءات الناتج املالحظات

 كل مع املاء الساخنالراسب املتش ............................. .................................. 𝐻𝐶𝑙 𝐴𝑔+ (𝐴𝑔𝑁𝑂3)التفاعل مع الكاشف العام  ............................. ..................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻الراسب املتشكل مع  ............................. ..................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع  ............................. .................................. 

.................................. ............................. 
 𝑁𝐻4𝑂𝐻إضافة كمية زاةدة من 

 

 معادالت تفاعالت الكشف عن كاتيون الفضة: .2

 𝐻𝐶𝑙العام  التفاعل مع الكاشف

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 لة األيونيةاملعاد ...........................................................................................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻الراسب املتشكل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻إضافة كمية زاةدة من محلوف 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................
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 يون الرصاص:نتاةج الكشف عن كات .3

 العنصر اإلجراءات الناتج املالحظات

 𝐻𝐶𝑙التفاعل مع الكاشف العام  ............................. ..................................

𝑃𝑏2+  (𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2) 

.................................. ............................. 
ع املاء الراسب املتشكل م

 الساخن

 𝑁𝐻4𝑂𝐻الراسب املتشكل مع  ............................. ..................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع  ............................. ..................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻إضافة كمية زاةدة من  ............................. ..................................
 

 معادالت تفاعالت الكشف عن كاتيون الرصاص: .4

 𝐻𝐶𝑙التفاعل مع الكاشف العام 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 املعادلة األيونية ...........................................................................................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻 الراسب املتشكل مع

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻إضافة كمية زاةدة من محلوف 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................
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 :(+𝑪𝒖𝟐)ثانية الرجربة الثانية: الكشف عن كاتيونات املجموعة ال 2-3.

 نتاةج الكشف عن كاتيون النحاس: .1

 العنصر اإلجراءات الناتج املالحظات

 𝐻2𝑆التفاعل مع الكاشف العام  ............................. ..................................

𝐶𝑢2+ (𝐶𝑢𝑆𝑂4) 

.................................. ............................. 
 (𝐻𝐶𝑙)الراسب املتشكل مع 

 املمّدد

 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع  ............................. ..................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻إضافة كمية زاةدة من  ............................. ..................................
 الت تفاعالت الكشف عن كاتيون النحاس:معاد .2

 𝐻2𝑆التفاعل مع الكاشف العام 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 املعادلة األيونية ...........................................................................................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻إضافة كمية زاةدة من محلوف 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 

 الرجربة الثالثة: الكشف عن كاتيونات املجموعة الثالثة )فصيلة الكاتيونات ثالثية الركافؤ(: 3-3.

 نتاةج الكشف عن كاتيون الحديد: .1

 العنصر اإلجراءات الناتج املالحظات

 ............................. .................................. 𝐻2𝑆 𝐹𝑒3+ (𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3)الكاشف العام التفاعل مع  ............................. ..................................
 (𝐻𝐶𝑙)الراسب املتشكل مع 

 املمّدد
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 الجلسة التاسعة: التحليل الكيفي لأليونات املوجبة

 : الغاية من الرجربة

 التعرف على طرق التحليل الكيفي للكشف عن هوية األيونات املوجبة ➢

 الرجارب العملية: 1.

 الرجربة األولى: الكشف عن كاتيونات املجموعة الثالثة )فصيلة الكاتيونات ثالثية الركافؤ(: 1-1.

الدوري، رقم أكسدته في  يقع في الدور الثالث من الجدوف  (+𝐴𝑙3)األملنيوم هو عنصر معدنّي ثالثّي التكافؤ 

اإللكةرونّية لعنصر النيون الخامل، الواقع ، والبنية اإللكةرونّية أليون األملنيوم تماثل البنية (3+)مركباته 
 في الدور الثاني من الجدوف الدورّي.

اع القصدير ُيعّد األملنيوم من املعادن النشطة، وله استعماالت مهّمة في التحليل الكيفّي، فهو ُيستعمل في إرج (𝐼𝑉)  إلى القصدير(𝐼𝐼) وفي إرجاع أيون النةرات ،(𝑁𝑂3−)  إلى أمونيا(𝑁𝐻3). 

 .(𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3)وكبريتات األملنيوم  (𝐴𝑙𝐶𝑙3)شّكل أيون األملنيوم أمالحًا عديمة اللون أو بيضاء، وأكثر أمالح هذا األيون استعمااًل كلور األملنيوم ي

، محلوف (0.5𝑁)أنابيب اختبار، حامل أنابيب اختبار، محلوف كبريتات األملنيوم  املواد واألدوات املطلوبة:

، محلوف حمض (1𝑁)، محلوف كلوريد األمونيوم (1𝑁)أسيت أميد، محلوف هيدروكسيد األمونيوم  ثيو 

 .(1𝑁)، محلوف كربونات البوتاسيوم (2𝑁)الهيدروكلوريك 

 العمل:خطوات  1-1-1.

e تفاعل .𝑨𝒍𝟑+  ( مع الكاشف العام𝑯𝟐𝑺 :)ة   ا وسط ضعيف اليلوي 

في أنبوب اختبار، وأضف إليه قطرت ن من  (0.5𝑁)من محلوف كبريتات األملنيوم  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

𝑁𝐻4𝐶𝑙)محلوف موقي  + 𝑁𝐻4𝑂𝐻) لجعل الوسط ضعيف القلوّية ،(𝑝𝐻 = 7 − ، ثّم (9

 من محلوف ثيو أسيت أميد. (2𝑚𝑙)والي أضف ح

ب الناتج؟ اكتب معادالت ضع أنبوب االختبار في حمام مائّي وسّخن بلطف، ماذا تالحظ؟ ما لون الّراس .2
 التفاعالت الحاصلة، وسجل مالحظاتك في فقرة النتاةج واملناقشة.

 



  

86 

إعداد: مهند حسن                                         كلية الصيدلة                              -يمياء العامة والالعضويةالك  

f تفاعل .𝑨𝒍𝟑+   مع هيدروكسيد األمونيوم𝑵𝑯𝟒𝑶𝑯: 

 -في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرة  (0.5𝑁)من محلوف كبريتات األملنيوم  (2𝑚𝑙)ع حوالي ض .1

 . ماذا يحدث؟ ما لون الناتج؟ (2𝑁)قطرة من محلوف هيدروكسيد األمونيوم 

 اكتب معادلة التفاعل الحاصل، وسجل مالحظاتك في فقرة النتاةج واملناقشة. 

 ، ماذا تالحظ؟ وسجل مالحظاتك.𝑁𝐻4𝑂𝐻  (2𝑁)أضف زيادة من الكاشف  .2

من حمض  (2𝑚𝑙)افصل الرشاحة عن الّراسب املتشّكل في الخطوة األولى، ثم أضف إليه حوالي  .3

 .(2𝑁)الهيدروكلوريك 

 رّج محتويات األنبوب، ماذا تالحظ؟ اكتب معادلة التفاعل الحاصل. وسجل مالحظاتك. .4

𝑝𝐻)مالحظة:  إذا كان  ≈ م( تاّمًا. وإذا كان املحلوف يكون الةرسيب )ترسيب هيدروكسيد األملنيو في  (5 (𝑝𝐻 ≥ أو األيون  −[𝐴𝑙(𝑂𝐻)4])بوجود زيادة من أيونات الهيدروكسيد( يتشّكل األيون املعّقد  (10

 .−3[𝐴𝑙(𝑂𝐻)6]املعّقد 

g تفاعل .𝑨𝒍𝟑+   مع كربونات البوتاسيوم𝑲𝟐𝑪𝑶𝟑: 

 -في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرة  (0.5𝑁)من محلوف كبريتات األملنيوم  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

 .(1𝑁)قطرة من محلوف كربونات البوتاسيوم 

 ما لون الراسب الناتج؟ اكتب معادلة التفاعل الحاصل. سجل مالحظاتك. .2

من حمض  (2𝑚𝑙) أضف إليه حوالي افصل الرشاحة عن الّراسب املتشّكل في الخطوة السابقة، ثّم  .3

 .(2𝑁)الهيدروكلوريك 

 رّج محتويات األنبوب، ماذا تالحظ؟ اكتب معادلة التفاعل الحاصل. وسجل نتاةجك. .4

 الرجربة الثانية: الكشف عن كاتيونيات املجموعة الثالثة )كاتيونات ثنائية الركافؤ(: 2-1.

(، ومن تكافؤ( من املجموعة الثالثة )مجموعة الكبريتيدات القلوّيةتّتصف كاتيونات الفصيلة الثانية )ثناةية ال

، بأّن: نةرات وكلوريدات وبروميدات ويوديدات وأسيتات )خالت( +𝑍𝑛2والزنك  +𝑀𝑛2بينها كاتيونا املنغن ز 
 وسلفات )كبريتات( وفوق كلورات هذه الكاتيونات جميعها ذّوابة في املاء.

 ر ذّوابة في يدات( وهيدروكسيدات وكربونات وسيانيدات هذه الكاتيونات جميعها غأما سلفيدات )كب ريت
 املاء.
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، 𝑀𝑛𝐶𝑙2  (0.5N)أنابيب اختبار، حامل أنابيب اختبار، محلوف كلوريد املنغن ز  املواد واألدوات املطلوبة:

دروكسيد األمونيوم ، محلوف ثيو أسيت أميد، محلوف هي𝑍𝑛𝐶𝑙2  (0.5N) محلوف كلوريد الزنك 𝑁𝐻4𝑂𝐻 (1𝑁) محلوف هيدروكسيد الصوديوم ،𝑁𝑎𝑂𝐻 (1𝑁) محلوف كلوريد األمونيوم ، 𝑁𝐻4𝐶𝑙 (1𝑁) محلوف حمض الهيدروكلوريك ،𝐻𝐶𝑙 (2𝑁) محلوف كربونات البوتاسيوم ،𝐾2𝐶𝑂3 (1𝑁). 

 خطوات العمل: 2-2-1.

a تفاعل .𝑴𝒏𝟐+ مع  مع الكاشف( العام𝑯𝟐𝑺 .)ة   ا وسط ضعيف اليلوي 

في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرت ن من  𝑀𝑛𝐶𝑙2من محلوف كلوريد املنغن ز  (1𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

𝑁𝐻4𝐶𝑙)محلوف دارئ  + 𝑁𝐻4𝑂𝐻)  وحوالي(1𝑚𝑙) .من محلوف ثيو أسيت أميد 

 ّخن بلطف، ماذا تالحظ؟ ما لون الّراسب الناتج؟ضع أنبوب االختبار في حمام مائّي وس .2

 اكتب معادالت التفاعالت الحاصلة، وسجل نتاةجك في فقرة النتاةج واملناقشة.  

bتفاعل .𝑴𝒏𝟐+  مع هيدروكسيد األمونيوم𝑵𝑯𝟒𝑶𝑯  وهيدروكسيد الصوديوم 𝑵𝒂𝑶𝑯 

 -في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرة   𝑀𝑛𝐶𝑙2من محلوف كلوريد املنغن ز  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

 .𝑁𝐻4𝑂𝐻 (2𝑁)قطرة من محلوف 

رّج محتويات األنبوب بهدوء. هل تالحظ تشّكل أّي راسب؟ اكتب معادلة التفاعل الحاصل، وسجل نتاةجك  .2
 في فقرة النتاةج واملناقشة.

قطرة  -في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرة  𝑀𝑛𝐶𝑙2د املنغن ز من محلوف كلوري (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .3

 . ما لون الراسب الناتج؟ 𝑁𝑎𝑂𝐻 (2𝑁) من محلوف هيدروكسيد الصوديوم

 اكتب معادلة التفاعل الحاصل. 

، ماذا تالحظ؟ سجل مالحظاتك في فقرة النتاةج 𝑁𝐻4𝑂𝐻 (2𝑁)أضف زيادة من الكاشف  .4
 واملناقشة.

c تفاعل .𝑴𝒏𝟐+  كربونات البوتاسيوم مع𝑲𝟐𝑪𝑶𝟑: 

 -في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرة  𝑀𝑛𝐶𝑙2من محلوف كلوريد املنغن ز  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

 .𝐾2𝐶𝑂3 (2𝑁)قطرة من محلوف 
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 رّج محتويات األنبوب، ماذا تالحظ؟ ما لون الراسب املتشّكل؟ .2

 جك في فقرة النتاةج واملناقشة.سجل نتاةاكتب معادلة التفاعل الحاصل، و 

من حمض  (2𝑚𝑙)افصل الرشاحة عن الّراسب املتشّكل في الخطوة السابقة، ثم أضف إليه حوالي  .3

 .(2𝑁)الهيدروكلوريك 

 رّج محتويات األنبوب، ماذا تالحظ؟ اكتب معادلة التفاعل الحاصل. .4

d تفاعل .𝒁𝒏𝟐+ مع  مع الكاشف العام (𝑯𝟐𝑺 )ة   ا وسط ضعيف اليلوي 

في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرت ن من  𝑍𝑛𝐶𝑙2من محلوف كلوريد الزنك  (1𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

𝑁𝐻4𝐶𝑙)محلوف دارئ  + 𝑁𝐻4𝑂𝐻)  وحوالي(1𝑚𝑙)  .من محلوف ثيو أسيت أميد 

 حظ؟ضع أنبوب االختبار في حمام مائّي وسّخن بلطف، ماذا تال  .2

 ما لون الّراسب الناتج؟ اكتب معادالت التفاعالت الحاصلة. .3

eتفاعل .𝒁𝒏𝟐+  مع هيدروكسيد األمونيوم𝑵𝑯𝟒𝑶𝑯  وهيدروكسيد الصوديوم 𝑵𝒂𝑶𝑯 

قطرة  -في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرة  𝑍𝑛𝐶𝑙2من محلوف كلوريد الزنك  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

 . هل تالحظ تشّكل أّي راسب؟ ما لون الناتج؟𝑁𝐻4𝑂𝐻 (2𝑁)روكسيد األمونيوم من محلوف هيد

 اكتب معادلة التفاعل الحاصل.

قطرة  -في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرة  𝑍𝑛𝐶𝑙2من محلوف كلوريد الزنك  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .2

 سب الناتج؟ . ما لون الرا𝑁𝑎𝑂𝐻 (2𝑁)من محلوف هيدروكسيد الصوديوم 

 اكتب معادلة التفاعل الحاصل. 

 ، ماذا تالحظ؟𝑁𝑎𝑂𝐻 (2𝑁)أضف زيادة من الكاشف  .3

f تفاعل .𝒁𝒏𝟐+   مع كربونات البوتاسيوم𝑲𝟐𝑪𝑶𝟑: 

قطرة  -في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه قطرة  𝑍𝑛𝐶𝑙2من محلوف كلوريد الزنك  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

 .𝐾2𝐶𝑂3ف من محلو 

 ما لون الراسب املتشّكل؟  اكتب معادلة التفاعل الحاصل. .2
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من حمض  (2𝑚𝑙)افصل الرشاحة عن الّراسب املتشّكل في الخطوة السابقة، ثم أضف إليه حوالي  .3

 .(2𝑁)وكلوريك الهيدر 

 رّج محتويات األنبوب، ماذا تالحظ؟ اكتب معادلة التفاعل الحاصل. .4

 ربة الثالثة: الكشف عن كاتيونات املجموعة الرابعة:الرج 3-1.

إلى كاتيونات املجموعة الرابعة التي تتمّ ز معظم أمالحها )كبريتات، كربونات، كرومات،  +𝐵𝑎2ينتمي كاتيون 
 فوسفات، أوكزاالت،...( بأّنها قليلة الذوبان في املاء.

ذات اللون األبيض،  𝐵𝑎𝑆𝑂4وكبريتات الباريوم  𝐵𝑎𝐶𝑂3من أهم أمالح كاتيون الباريوم كربونات الباريوم 

 ذات اللون األصفر. 𝐵𝑎𝐶𝑟𝐶𝑂3وكرومات الباريوم 

، محلوف ثنائي (2𝑁)، محلوف حمض الخّل 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 (2𝑁)، محلوف خالت الصوديوم 𝐻2𝑆𝑂4 (2𝑁)، محلوف حمض الكبريت املمّدد 𝑁𝐻4𝐶𝑙 (1𝑁)محلوف كلوريد األمونيوم  ،𝑁𝐻4𝑂𝐻 (1𝑁) ، محلوف هيدروكسيد األمونيوم2𝐶𝑂3 (1𝑁)(𝑁𝐻4)، محلوف كربونات األمونيوم 𝐵𝑎𝐶𝑙2 (2𝑁) أنابيب اختبار، حامل أنابيب اختبار، فرشاة تنظيف، محلوف كلوريد الباريوم املواد واألدوات املطلوبة:

 .𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 (0.5𝑁)سيوم كرومات البوتا

 خطوات العمل: 1-3-1.

a تفاعل .(𝑩𝒂𝟐+)  مع الكاشف العام كربونات األمونيوم(𝑵𝑯𝟒)𝟐𝑪𝑶𝟑: 

في أنبوب اختبار، ثم أضف إليه  𝐵𝑎𝐶𝑙2 (2𝑁)من محلوف كلوريد الباريوم  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1

𝑁𝐻4𝐶𝑙)قي من محلوف مو (1𝑚𝑙)حوالي  + 𝑁𝐻4𝑂𝐻)  وحوالي(2𝑚𝑙)  من محلوف كربونات

 .2𝐶𝑂3  (1𝑁)(𝑁𝐻4)األمونيوم 

 لون الّراسب املتشّكل؟ اكتب معادلة التفاعل الحاصل.ما  .2

، وسّخن على نار (2𝑁)من محلوف حمض الخّل  (2𝑚𝑙)خذ جزءًا من الّراسب وأضف إليه حوالي  .3
 ذا تالحظ؟ اكتب معادلة التفاعل الحاصل.هادةة. ما

b تفاعل .(𝑩𝒂𝟐+)  مع ثنائي كرومات البوتاسيوم𝑲𝟐𝑪𝒓𝟐𝑶𝟕: 

في أنبوب اختبار، ثم أضف حوالي  𝐵𝑎𝐶𝑙2 (2𝑁)من محلوف كلوريد الباريوم  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1 (0.5𝑚𝑙)  من محلوف𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 (0.5𝑚𝑙)  وبضع قطرات من محلوف 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 (2𝑁) . 
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 ما لون الّراسب املتشّكل؟ اكتب معادلة التفاعل. .2

c تفاعل .(𝑩𝒂𝟐+)  د  :𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒مع حمض الكبريت املمد 

في أنبوب اختبار، ثم أضف  𝐵𝑎𝐶𝑙2 (2𝑁)من محلوف كلوريد الباريوم  (2𝑚𝑙)ضع حوالي  .1 (2𝑚𝑙)  من محلوف حمض الكبريت املمدد(2𝑁). 

 ما لون الّراسب املتكّون؟ اكتب معادلة التفاعل الحاصل. .2

,+𝑵𝑯𝟒الرجربة السادسة: الكشف عن كاتيونات املجموعة الخامسة:  4-1. 𝑲+, 𝑵𝒂+ 

إلى كاتيونات املجموعة  (+𝑁𝐻4)واألمونيوم  (+𝐾)، والبوتاسيوم (+𝑁𝑎)تنتمي كاتيونات الصوديوم 
 الخامسة )املجموعة الذّوابة(، وتتم ز هذه املجموعة بعدم وجود كاشف عاّم ممّ ز لها.

 𝑁𝐻4𝐶𝑙 (1𝑁)أنابيب اختبار، حامل أنابيب اختبار، محلوف كلوريد األمونيوم  املواد واألدوات املطلوبة:

، بلورات من 𝑁𝑎𝐶𝑙بلورات من كلوريد الصوديوم  ،𝑁𝑎𝑂𝐻 (1𝑁)، محلوف هيدروكسيد الصوديوم 

 ، ملعقة مخبرّية معدنّية، ورق من عّباد الشمس.𝐾𝐶𝑙كلوريد البوتاسيوم 

 خطوات العمل: 1-4-1.

a الكشف عن كاتيون األمونيوم .𝑵𝑯𝟒+: 

بار، ثّم ضع أنبوب في أنبوب اخت 𝑁𝐻4𝐶𝑙 (1𝑁)من محلوف كلوريد األمونيوم  (1𝑚𝑙)ضع حوالي  .1
 االختبار في حمام مائّي.

 𝑁𝑎𝑂𝐻 (1𝑁)أضف إلى محلوف كلوريد األمونيوم بضع قطرات من محلوف هيدروكسيد الصوديوم  .2
 قطرة(. -)قطرة

 قّرب ورقة عّباد الشمس من فوهة أنبوب االختبار. .3

األمونيا املنطلق؟ اكتب معادلة كيف يصبح لون الورقة؟ فّسر ذلك. هل شممَت الراةحة الكريهة لغاز  .4
 التفاعل الحاصل.

b الكشف عن كاتيون الصوديوم .𝑵𝒂+: 

 ضع على حرف )طرف( ملعقة مخبرّية معدنّية بضع بلورات من ملح كلوريد الصوديوم الصلب. .1

 فوق لهب مصباح البنزن، والحظ اللون األصفر ألبخرة الصوديوم. 𝑁𝑎𝐶𝑙ذّر )انثْر( بلورات  
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c.  الكشف عن كاتيون البوتاسيوم𝑲+: 

 كلوريد البوتاسيوم الصلب.ضع على حرف ملعقة مخبرّية معدنّية بضع بلورات من ملح 

 فوق لهب مصباح البنزن، والحظ اللون البنفسجي ألبخرة البوتاسيوم. 𝐾𝐶𝑙ذّر )انثْر( بلورات 

 . النرائج واملناقشة:2

 ونات املجموعة الثالثة )فصيلة الكاتيونات ثالثية الركافؤ(:الرجربة األولى: الكشف عن كاتي 1-2.

 نتاةج الكشف عن كاتيون األملنيوم: .1

 العنصر اإلجراءات الناتج املالحظات

 𝐻2𝑆التفاعل مع الكاشف العام  .................................... ....................................

𝐴𝑙3+ (𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3) 
.................................... 

 (𝐻𝐶𝑙)الراسب املتشكل مع  ....................................
 املمّدد

 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع  .................................... ....................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻إضافة زيادة من  .................................... ....................................

 𝐾2𝐶𝑂3التفاعل مع  .................................... ....................................

.................................... 
 (𝐻𝐶𝑙)تشكل مع الراسب امل ....................................

 املمّدد
 معادالت تفاعالت الكاشف عن كاتيون األملنيوم: .2

 𝐻2𝑆التفاعل مع الكاشف العام 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 املمّدد (𝐻𝐶𝑙)الراسب املتشكل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................
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 𝐾2𝐶𝑂3التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 املمّدد (𝐻𝐶𝑙)الراسب املتشكل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 الرجربة الثانية: الكشف عن كاتيونيات املجموعة الثالثة )كاتيونات ثنائية الركافؤ(: 2-2.

 :+𝑀𝑛2نتاةج الكشف عن كاتيون املنغن ز  .1

 العنصر اإلجراءات الناتج املالحظات

 𝐻2𝑆التفاعل مع الكاشف العام  .................................... ....................................

𝑀𝑛2+ (𝑀𝑛𝐶𝑙2) 
 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع  .................................... ....................................

 𝑁𝑎𝑂𝐻التفاعل مع  .................................... ....................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻إضافة زيادة من  .................................... ....................................

 𝐾2𝐶𝑂3التفاعل مع  .................................... ....................................

.................................... 
 (𝐻𝐶𝑙)الراسب املتشكل مع  ....................................

 املمّدد
 املنغن ز: معادالت تفاعل الكشف عن كاتيون  .2

 𝐻2𝑆التفاعل مع الكاشف العام 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝑁𝑎𝑂𝐻التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝐾2𝐶𝑂3التفاعل مع 
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 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 املمّدد (𝐻𝐶𝑙)الراسب املتشكل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 تفاعالت الكشف عن كاتيون الزنك: .3

 العنصر اإلجراءات الناتج املالحظات

 𝐻2𝑆التفاعل مع الكاشف العام  .................................... ....................................

𝑍𝑛2+  (𝑍𝑛𝐶𝑙2) 
 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع  .................................... ....................................

 𝑁𝑎𝑂𝐻التفاعل مع  .................................... ....................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻إضافة زيادة من  .................................... ....................................

 𝐾2𝐶𝑂3التفاعل مع  .................................... ....................................

.................................... 
 (𝐻𝐶𝑙)الراسب املتشكل مع  ....................................

 املمّدد
 

 معادالت تفاعالت الكشف عن كاتيون الزنك: .4

 𝐻2𝑆التفاعل مع الكاشف العام 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝑁𝐻4𝑂𝐻التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝑁𝑎𝑂𝐻التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝐾2𝐶𝑂3التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................
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 املمّدد (𝐻𝐶𝑙)الراسب املتشكل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 

 الرجربة الثالثة: الكشف عن كاتيونات املجموعة الرابعة: 3-2.

 تفاعالت الكشف عن كاتيون الباريوم: .1

 العنصر اإلجراءات الناتج املالحظات

.................................... .................................... 
 .................................... .................................... 2𝐶𝑂3 𝐵𝑎2+ (𝐵𝑎𝐶𝑙2)(𝑁𝐻4)التفاعل مع الكاشف العام 

 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻الراسب املتشكل مع 
 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7التفاعل مع  .................................... ....................................

 𝐻2𝑆𝑂4تفاعل مع ال .................................... ....................................
 

 معادالت تفاعالت الكشف عن كاتيون الباريوم: .2

 2𝐶𝑂3(𝑁𝐻4)التفاعل مع الكاشف العام 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻تشكل مع الراسب امل

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................

 𝐻2𝑆𝑂4التفاعل مع 

 املعادلة الجزيئية ...........................................................................................................
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 لسالبةالجلسة العاشرة: التحليل الكيفي لألنيونات ا

 الغاية من الجلسة: 

 التعرف على طرق التحليل الكيفي للكشف عن هوية األنيونات السالبة. ➢

مة                                                1  . ميد 

في الجدوف الدوري هي املسؤولة عن تشكيل معظم األيونات السالبة، املعروفة   𝑃معلوٌم أّن عناصر املنطقة 
. ُيضاف إليها بعض العناصر االنتقالّية، مثل املنغن ز والكروم. ويمكن تقسيم األنيونات من حيث باألنيونات

 قدرءها على األكسدة واإلرجاع في األوساط املاةّية إلى:

أنيونات مؤكسدة: هي األنيونات التي يمتلك فيها العنصر أعلى درجة أكسدة له، مما يفرض عليها أن تؤدي  .1

، −𝐶𝑟𝑂42، الكرومات −𝑀𝑛𝑂4إرجاع. ومن أمثلتها: البرمنغنات -كسد في تفاعالت األكسدةدور العامل املؤ 

 .−𝑁𝑂3، والنةرات −𝐶𝑟2𝑂72أو ثتائي الكرومات 

أنيونات مرجعة: هي األنيونات التي يمتلك فيها العنصر أدنى درجة أكسدة له، مما يفرض عليها أن تؤدي  .2

، البروميد −𝐶𝑙، الكلوريد −𝑆2إرجاع. ومن أمثلتها: الكبريتيد -األكسدة ور العامل املرجع في تفاعالتد 𝐵𝑟− واليوديد ،𝐼−. 

-التي يمكن أن تؤدي دور العامل املؤكِسد أو املُرِجع في تفاعالت األكسدة أنيونات معتدلة: هي األنيونات .3

، −𝑆𝑂32، الكبريتيت −𝑁𝑂2، النةريت −𝑃𝑂43، الفوسفات −𝐶𝑂32ونات رجاع. ومن أمثلتها: الكربإ

 .−𝑆2𝑂32، والثيو كبريتات −𝑆𝑂42الكبريتات 

ّية من خالف تفاعلها مع كواشف ممّ زة، ويجري تصنيف يتّم الكشف عن األنيونات بةرسيبها في املحاليل املاة
 ات ضمن أربع مجموعات، على النحو اآلتي:األنيون

ة: 1-1.  املجموعة األولى أو مجموعة الغازات الحمضي 

ضيف  تّتصف أنيونات
ُ
هذه املجموعة بأنها مشتّقة من الحموض الضعيفة، وأّن محاليلها تنشر غازًا إذا ما أ

 وكلوريك.إليها قليل من محلوف حمض قّوي، مثل حمض الكبريتيك وحمض النةريك وحمض الهيدر 

، −𝑁𝑂2، النةريت −𝑆𝑂32، الكبريتيت −𝑆2وأكثر األنيونات أهمّيًة في هذه املجموعة هي: الكبريتيد 

 .−𝑆2𝑂32، و والثيوكبريتات −𝐶𝑂32الكربونات 
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ئّي، تكفي لتحّوف أنيون املا −𝐶𝑂32إّن إضافة بضع قطرات من حمض الهيدروكلوريك املمّدد إلى محلوف 
−𝐶𝑂32 الكربونات إلى غاز ثنائي أكسيد الكربون: + 2𝐻𝐶𝑙 → 2𝐶𝑙− +𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2↗ 

املائّي، تكفي لتحّوف أنيون  −𝑆2كبريتيك( إلى محلوف وإضافة بضع قطرات من حمض النةريك )أو ال
−𝑆2 الكبريتيدات إلى غاز كبريت الهيدروج ن: + 2𝐻𝑁𝑂3⟶ 2𝑁𝑂3− +𝐻2𝑆↗ 

 املجموعة الثانية أو مجموعة الكبريرات: 2-1.

، والفوسفات −𝐶𝑟𝑂42، الكرومات −𝑆𝑂42أكثر األنيونات أهمّيًة في هذه املجموعة هي: الكبريتات  𝑃𝑂43− وتةرّسب أنيونات هذه املجموعة بتفاعلها مع كاتيون الباريوم .𝐵𝑎2+  ( في وسط حمض ي ضعيف
 بوجود محلوف موقي من حمض الخّل وخالت األمونيوم(.

 املجموعة الثالثة أو مجموعة الهالوجينات:3-1.

 .−𝑆𝐶𝑁الثيوسيانات و   −𝐼، اليوديد −𝐵𝑟، البروميد −𝐶𝑙وتضم أنيونات الكلوريد 

 في محلوف محّمض بحمض النةريك.  +𝐴𝑔فّضة تةرّسب هذه األنيونات بتفاعلها مع كاتيون ال

ابة: 4-1.  املجموعة الرابعة أو مجموعة الذو 

والخالت  −𝑀𝑛𝑂4، البرمنغنات −𝑁𝑂3أكثر األنيونات أهمّيًة في هذه املجموعة هي: النةرات  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−أو مع نةرات الفّضة. لذا يتّم الكشف يونات ال تةرّسب بتفاعلها مع خالت الباريوم . وهذه األن
عنها بطراةق خاّصة ال تعتمد على الةرسيب، ويستخدم لهذا الغرض كواشف نوعّية تخّص كل أنيون من 

 أنيونات هذه املجموعة بذاته.

 . الرجارب العملية:2

ر، فرشاة تنظيف،  أنابيب اختبار، حامل أنابيب اختبار، ملقط أنابيب اختبار، بيش املواد واألدوات املطلوبة:

، حمض الكبريتيك 𝐻𝑁𝑂3 (1𝑁)، حمض النةريك املمدد 𝐻𝐶𝑙 (1𝑁)حمض الهيدروكلوريك املمدد 

 .𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 (1𝑁)، حمض الخل 𝐻2𝑆𝑂4املرّكز 

تات ، كبري𝐴𝑔𝑁𝑂3 (0.5𝑁)الفضة  ،  نةرات𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁𝐻4 (1𝑁)محاليل: خالت األمونيوم 

  𝑁𝑎2𝑆، كبريتيد الصوديوم 𝑁𝑎2𝑆𝑂3  (0.5𝑁)، كبريتيت الصوديوم 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 (0.5𝑁)الصوديوم 
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(0.5𝑁) ثيوكبريتات الصوديوم ،𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 (0.5𝑁) كلوريد الصوديوم ،𝑁𝑎𝐶𝑙 (0.5𝑁) كلوريد ،

الصلب،  𝐹𝑒𝑆𝑂4 (𝐼𝐼)، بلورات من كبريتات الحديد 𝐾𝑁𝑂3 (0.5𝑁)، نةرات البوتاسيوم 𝐾𝐼 (0.5𝑁)، يوديد البوتاسيوم 𝐾2𝐶𝑟𝑂4 (0.5𝑁)سيوم ، كرومات البوتا𝐵𝑎𝐶𝑙2 (0.5𝑁)الباريوم 
 ماء مقّطر.

,−𝑺𝟐𝑶𝟑𝟐الرجربة األولى: الكشف عن أنيوَنات:  1-2. 𝑺𝑶𝟑𝟐−, 𝑺𝟐− 

 خطوات العمل: 1-1-2.

 خذ ثالثة أنابيب اختبار نظيفة وجاّفة. .1

 .(0.5𝑁)من محلوف كبريتيد الصوديوم  (2𝑚𝑙)ضع في األنبوب األّوف حوالي  .2

 .(0.5𝑁)من محلوف كبريتيت الصوديوم  (2𝑚𝑙)ضع في األنبوب الثاني حوالي  .3

 .(0.5𝑁)ت الصوديوم من محلوف ثيوكبريتا (2𝑚𝑙)ضع في األنبوب الثالث حوالي  .4

 من محلوف حمض الهيدروكلوريك املمدد.  (1𝑚𝑙)أضف إلى كّل أنبوب من األنابيب الثالثة قرابة  .5

 ما الذي سيحدث في األنابيب الثالثة. سّجل مالحظاتك. .6

 اكتب معادلة التفاعالت الحاصلة في األنابيب الثالثة )في كّل أنبوب على حدة(. .7

 −𝑪𝒓𝑶𝟒𝟐والكرومات   −𝑺𝑶𝟒𝟐ثانية: الكشف عن الكبريرات الرجربة ال 2-2.

 خطوات العمل: 1-2-2.

 خذ أنبوبي اختبار نظيف ن وجاّف ن. .1

 .(0.5𝑁)من محلوف كبريتات الصوديوم  (2𝑚𝑙)ضع في األنبوب األّوف حوالي  .2

 .(0.5𝑁)بوتاسيوم من محلوف كرومات ال (2𝑚𝑙)ضع في األنبوب الثاني حوالي  .3

 أضف إلى كّل أنبوب بضَع قطراٍت من حمض الخّل املمّدد ومثَلها من محلوف خالت األمونيوم. .4

 .(0.5𝑁)من محلوف كلوريد الباريوم  (1𝑚𝑙)أضف إلى كّل أنبوب  .5

 ما الذي سيحدث في كّل من األنبوب ن. سّجل مالحظاتك. .6

 اكتب معادالت التفاعالت الحاصلة. .7
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 −𝑰واليوديد   −𝑪𝒍الرجربة الثالثة: الكشف عن الكلوريد  3-2.

 خطوات العمل: 1-3-2.

 خذ أنبوبي اختبار نظيف ن وجاّف ن. .1

 .(0.5𝑁)من محلوف كلوريد الصوديوم  (2𝑚𝑙)ضع في األنبوب األّوف حوالي  .2

 .(0.5𝑁)م من محلوف يوديد البوتاسيو  (2𝑚𝑙)ضع في األنبوب الثاني حوالي  .3

 أضف إلى كّل أنبوب بضَع قطراٍت من حمض النةريك املمّدد. .4

 .(0.5𝑁)من محلوف نةرات الفّضة  (1𝑚𝑙)أضف إلى كّل أنبوب  .5

 ن الراسب املتشّكل في كّل أنبوب.ما لو  .6

 اكتب معادالت التفاعالت الحاصلة. .7

 :−𝑵𝑶𝟑الرجربة الرابعة: الكشف عن النترات  4-2.

 خطوات العمل: 1-4-2.

 من محلوف نةرات البوتاسيوم. (2𝑚𝑙)ضع في أنبوب اختبار نظيف وجاّف حوالي  .1

 إلى محلوف نةرات البوتاسيوم املوجود في األنبوب. (𝐼𝐼)أضف بضع بلورات من ملح كبريتات الحديد  .2

 حّرك املزيج جيدًا حتى الذوبان. .3

مل األنبوب بزاوية  .4
َ
أضف بحذر بضع قطرات من حمض الكبريتيك املرّكز، بحيث تنساب درجة، و  45أ

 تبار )ملنع الحمض من السقوط على سطح املحلوف املائي(.قطرات الحمض على الجدار الداخلّي ألنبوب االخ

الحظ تشّكل طبقت ن منفصلت ن داخل أنبوب االختبار؛ يفصل بينهما سطح بنّي اللون، وهو ما ُيصطلح على 
 الحلقة السمراء".تسميته بال" 
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 . النرائج واملناقشة:3

,−𝑺𝟐𝑶𝟑𝟐الرجربة األولى: الكشف عن أنيوَنات:  1-3. 𝑺𝑶𝟑𝟐−, 𝑺𝟐− 

 نتاةج الكشف عن أنيونات املجموعة األولى: .1

 األنيونات الجراء الناتج املالحظات

إضافة  ............................. .................................................................
 𝑯𝑪𝒍حمض 
 املمدد

𝑺𝟐−  

................................................................. ............................. 𝑺𝑶𝟑𝟐− 

................................................................. ............................. 𝑺𝟐𝑶𝟑𝟐− 

 

 معادالت تفاعل الكشف عن انيونات املجموعة األولى: .2

 األنيوينات املمدد 𝑯𝑪𝒍معادلت تفاعل أنيونات املجموعة األولى مع 

...................................................................................................................................... 𝑺𝟐−  

...................................................................................................................................... 𝑺𝑶𝟑𝟐− 

...................................................................................................................................... 𝑺𝟐𝑶𝟑𝟐− 

 

 −𝑪𝒓𝑶𝟒𝟐والكرومات   −𝑺𝑶𝟒𝟐الرجربة الثانية: الكشف عن الكبريرات  2-3.

 تفاعالت الكشف عن أنيونات املجموعة الثانية: .1

 األنيونات الجراء الناتج ملالحظاتا

 𝑩𝒂𝑪𝒍𝟐إضافة محلول  ............................. .................................................................
بوجود محلول 

 موقا

𝑺𝑶𝟒𝟐− 

................................................................. ............................. 𝑪𝒓𝑶𝟒𝟐− 
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 معادالت تفاعالت الكشف عن أنيونات املجموعة الثانية: .2

 األنيوينات  𝑩𝒂𝑪𝒍𝟐معادلت تفاعل أنيونات املجموعة الثانية مع محلول 

...................................................................................................................................... 𝑺𝑶𝟒𝟐− 

...................................................................................................................................... 𝑪𝒓𝑶𝟒𝟐− 

 −𝑰واليوديد   −𝑪𝒍شف عن الكلوريد الرجربة الثالثة: الك 3-3.

 تفاعالت الكشف عن أنيونات املجموعة الثالثة: .1

 األنيونات الجراء الناتج املالحظات

بوجود  𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑إضافة محلول  ............................. .................................................................
آلزوت حمض ا

 املمدد

𝑪𝒍− 

................................................................. ............................. 𝑰− 

 معادالت تفاعالت الكشف عن أنيونات املجموعة الثالثة: .2

 األنيوينات  𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑معادلت تفاعل أنيونات املجموعة الثالثة مع محلول 

...................................................................................................................................... 𝑪𝒍−  

...................................................................................................................................... 𝑰− 

 :−𝑵𝑶𝟑الرجربة الرابعة: الكشف عن النترات  4-3.

 املجموعة الرابعة: تفاعالت الكشف عن أنيونات .1

 األنيونات الجراء الناتج املالحظات

................................................................. ............................. 

ثم قطرات  𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒إضافة محلول 
من حمض الكبريت 

 املركز

𝑵𝑶𝟑− 
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 معادالت تفاعالت الكشف عن أنيونات املجموعة الرابعة: .2

 األنيوينات  𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒معادلت تفاعل أنيونات املجموعة الرابعة مع محلول 

...................................................................................................................................... 𝑵𝑶𝟑− 

 

 

 أضف مالحظاتك
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.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
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 رة: القساوة املؤقتة والداةمة للماءالجلسة الحادية عش

 الغاية من الرجربة: 

 التعرف على القساوة املؤقتة والداةمة للماء وطريقة تحديدها وواحدءها. ➢

 . ميدمة:1

وبيكربونات  𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2بأنها القساوة الناتجة عن تواجد بيكربونات الكالسيوم  اليساوة املؤقرهتعرف 

في املاء، ويمكن إزالتها بةرسيب هذه األمالح بالغليان على شكل كربونات غ ر  𝑀𝑔(𝐻𝐶𝑂3)2املغنزيوم 
𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 ذوابة، لذلك دعيت بالقساوة املؤقته. ∆→ 𝐶𝑎𝐶𝑂3 +𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 𝑀𝑔(𝐻𝐶𝑂3)2 ∆→ 𝐶𝑎𝐶𝑂3 +𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

جموع أمالح الكالسيوم واملغن زيوم غ ر الكربوناتيه، مثل أمالح الكبريتات عن م اليساوة الدائمةوتنتج 
والكلوريدات والنةرات والنةريتات، والتي تتواجد في املياه بنسب ضئيلة ومتفاوتة وال يمكن إزالتها بالغليان لذلك 

 تدعى بالقساوة الداةمة.

م حيث تةرسب الكربونات املوافقة والتي تفصل لتها عن طريق معالجة املاء بوساطة كربونات الصوديو يمكن إزا
𝐶𝑎𝑆𝑂4 بالةرشيح. +𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 +𝑁𝑎2𝑆𝑂4 𝑀𝑔𝑆𝑂4 +𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → 𝑀𝑔𝐶𝑂3 +𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

 ويعبر عن قساوة املاء بعدة واحدات من أهمها:

ألف  100وتعادف جزءًا واحدًا من كربونات الكالسيوم في  𝑈𝐹لها بالرمز أ. درجة العسر الفرنسية ويرمز 
 جزء ماء.

ألف جزء  100وتعادف جزءًا واحدًا من أكسيد الكالسيوم في  𝑈𝐺درجة العسر األملانية ويرمز لها بالرمز ب. 
 ماء.

ألف  100لكالسيوم في جزءًا من كربونات ا 1.43وتعادف  𝑈𝐸ج. درجة العسر االنكل زية ويرمز لها بالرمز 
 جزء ماء.
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 . الرجارب العملية:2

 الرجربة األولى: تحديد اليساوة املؤقرة للماء 1-2.

 مبدأ املعايرة: 1-1-2.

،  0.1𝑁 تحدد القساوة املؤقتة للماء بمعايرة األمالح البيكربوناتيه بوساطة محلوف من حمض كلور املاء
𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 يرة:حيث تحصل التفاعالت التالية أثناء املعا + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐶𝑎𝐶𝑙2 +𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 𝑀𝑔(𝐻𝐶𝑂3)2 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐶𝑎𝐶𝑙2 +𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

، 0.1𝑁سحاحة، ماصة، بيشر، ايرلنماير، مقياس مدرج، محلوف حمض كلور املاء  الالزمة:األدوات املواد و 
 ومشعر برتقالي امليتيل.

 العملطريية  2-1-2.

، وذلك بعد غسلها جيدًا باملاء العادي عدة مرات ومن 0.1𝑁أمأل السحاحة بمحلوف حمض كلور املاء  .1
 ثم باملاء املقطر.

من املاء املطلوب بوساطة مقياس مدرج وضعها في أرلنماير نظيف، ثم أضف إليها حوالي  100𝑚𝑙خذ  .2
 بلون أصفر باهت. خمس نقاط من مشعر برتقالي امليتيل فيتلون املحلوف 

ابدأ باملعايرة وذلك بسكب محلوف حمض كلور املاء من السحاحة ببطء مع التحريك املستمر لاليرلنماير  .3
 الب لون املحلوف من األصفر إلى اللون الوردي الباهت.وذلك حتى لحظة انق

 .خالف املعايرة وليكنكرر املعايرة ثالث مرات، ثم احسب متوسط حجم محلوف حمض كلور املاء املستهلك  .4

 الرجربة الثانية: تحديد اليساوة الكلية للماء 2-2.

 مبدأ املعايرة: 1-2-2.

تتم معايرة أمالح الكالسيوم واملغن زيوم املنحلة في املاء والتي تشكل القساوة الكلية للماء بوساطة محلوف 

في وسط قلوي ضعيف من  االيروكروم األسودبوجود مشعر  𝐸𝐷𝑇𝐴عياري من كاشف الكومبلكسون 
 محلوف واقي نشادري.

معقدات خمرية اللون.  𝑇تشكل شوارد الكالسيوم واملغن زيوم لدى تفاعلها مع مشعر االيروكروم األسود 
وعند إضافة كاشف الكومبلكسون أثناء املعايرة إلى املزيج الحاوي على شوارد الكالسيوم واملغن زيوم تتشكل 

أكثر ثباتًا من  معقداءها الخمرية مع شوارد الكالسيوم واملغنزيوم  𝐸𝐷𝑇𝐴 معقدات جديدة ب ن الكاشف
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املتشكلة مع املشعر مما يؤدي إلى تحرر املشعر وانقالب لون املحلوف من الخمري إلى األزرق. وذلك كما هو 
 موضح في املعدالت التالية:

 واملغن زيوم تؤدي إلى تشكيلوشوارد الكالسيوم  (𝐻3𝑅)التفاعالت الحاصلة ما ب ن املشعر، ولنرمز له بالرمز 

𝐸𝐷𝑇𝐴. 𝐻3𝑅معقدات خمرية اللون وذلك قبل إضافة الكاشف  ⟺ 𝐻𝑅2− + 2𝐻+ 𝐻𝑅2− + 𝐶𝑎2+⟺ 𝐶𝑎𝑅− +𝐻+ 𝐻𝑅2− +𝑀𝑔2+⟺𝑀𝑔𝑅− +𝐻+ 

الخمرية اللون املتشكلة ب ن املعقدات  𝐸𝐷𝑇𝐴التفاعالت الحاصلة أثناء املعايرة أي بعد إضافة الكاشف 
مع املشعر، حيث تتفكك هذه املعقدات لتشكل معقدات جديدة ذي  من تفاعل شوارد الكالسيوم واملغن زيوم

لون أزرق أكثر ثباتًا. إذًا تتحدد نقطة نهاية املعايرة عندما يتحوف اللون الخمري بشكل كامل إلى اللون األزرق. 

 .−𝐻𝑅2 املشعر الزرقاء حيث تتحرر شوارد

ايرلنماير، مقياس مدرج، محلوف عياري من الكومبليكسون سحاحة، ماصة، بيشر،  األدوات الالزمة:املواد و  (𝐸𝐷𝑇𝐴)  2−10ترك زه𝑀 ماء مطلوب تحديد قساوته الداةمة، محلوف واقي نشادري ،𝑝𝐻 = 10 ،

 .𝑇ومشعر األيروكروم األسود 

 :طريية العمل 2-2-2.

باملاء العادي عدة مرات ، وذلك بعد غسلها جيدًا 𝐸𝐷𝑇𝐴  10−2𝑀أمأل السحاحة بمحلوف الكاشف  .1
 ومن ثم باملاء املقطر.

من املاء املطلوب تحديد قساوته الداةمة بوساطة مقياس مدرج وضعها في أرلنماير نظيف،  100𝑚𝑙خذ  .2
فيتلون  𝑇دري وعدة قطرات من مشعر االيروكروم األسود من املحلوف الواقي النشا 10𝑚𝑙ثم أضف إليها 

 املحلوف بلون خمري.
من السحاحة ببطء مع التحريك املستمر لألرلنماير  𝐸𝐷𝑇𝐴ابدأ باملعايرة وذلك بسكب محلوف الكاشف  .3

رة جم الكاشف املستهلك ملعايوذلك حتى لحظة انقالب لون املحلوف من الخمري إلى اللون األزرق. سجل ح
 املاء.

 .كرر املعايرة ثالث مرات، ثم احسب متوسط حجم محلوف الكاشف املستهلك خالف املعايرة .4
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 . النرائج واملناقشة:3

 الرجربة األولى: تحديد اليساوة املؤقرة للماء 1-2.

 الحجم املستهلك من حمض كلور املاء: .1

 1 2 3 املتوسط

 𝐻𝐶𝑙حجم 
 املستهلك

........................... ........................... ........................... ........................... 𝑉𝐻𝐶𝑙  
 

 نطبق قانون مور لحساب نظامية البيكربونات املوجودة في املاء: .2

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 للماء: 𝑀حساب الةرك ز الجزيئي الحجمي  .3

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 رنسية:حساب القساوة املؤقتة للماء بالواحدة الف .4

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
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إعداد: مهند حسن                                         كلية الصيدلة                              -يمياء العامة والالعضويةالك  

 لثانية: تحديد اليساوة الكلية للماءالرجربة ا 2-2.

 :𝐸𝐷𝑇𝐴الحجم املستهلك من  .1

 1 2 3 املتوسط

 𝐸𝐷𝑇𝐴حجم 
 املستهلك

........................... ........................... ........................... ........................... 𝑉𝐻𝐶𝑙  

 

 مية شوارد الكالسيوم واملغنزيوم املوجودة في املاء:نطبق قانون مور لحساب نظا .2

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

للماء )على افةراض أن القساوة الكلية للماء ناتجة عن الكالسيوم  𝑀حساب الةرك ز الجزيئي الحجمي  .3
 غنزيوم(:وامل

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 احدة الفرنسية:حساب القساوة الكلية للماء بالو  .4

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 اء )تحسب بطرح القساوة املؤقتة من القساوة الكلية(:حساب القساوة الداةمة للم .5

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 


