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يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة ،والتفاعــل مــع أ�نشــطتها أ�ن يكونــوا قادريــن علــى
توظيــف المعرفــة بالمحاليــل فــي ســياقات حياتيــة متعــددة ،وكذلــك توظيــف المبــادئ ال�أساســية للكيميــاء
الحراريــة فــي التعبيــر عــن حــرارة التفاعــل وقياســها مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
تصنيف �أنواع المحاليل المختلفة بالمخططات والخرائط المفاهيمية.
تصنيف المحاليل حسب درجة ال�إ شباع عملياً.
حساب تركيز المحاليل بطرق متن ّوعة.
تحضير محاليل بتراكيز محد ّدة.
�إجراء حسابات تتعلق بعمل ّية التخفيف.
البحث في تطبيقات المحاليل المختلفة.
توظيف النماذج المحسوسة للتمييز بين �أنواع ال�أنظمة الحراريّة.
توظيف القانون ال�أول في الديناميكا الحراريّة لحساب التغير في طاقة النظام.
�إجراء حسابات تتعلّق بحرارة التكوين.
حساب حرارة التفاعل ،مستعي ًنا بقانون هس.
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ال�ذابة
أ�نواع المحاليل وعمل ّية إ

( :)1.2أ�نواع المحاليل (:)Types of Solutions

تعلّمــت فــي صفــوف ســابقة �أ ّن بعــض المـواد يمكــن �أن تكــون نق ّيــة ،كالذهــب ،والنحــاس ،وملــح
الطعــام ،ولكــن معظمهــا مخاليــط مــن مـواد مختلفــة ،كالهـواء ،ومــاء البحــر ،والصخــور ،و �إذا كان المخلــوط
متجانــس التركيــب ،عندئـ ٍذ يســمى محلــو ًلا .فكيــف تُصنّــف المحاليــل؟ ومــا معاييــر تصنيفهــا؟ لل�إ جابــة عــن
هــذه التســاؤلاتَ ،ن ِّف ـ ِذ النّشــاط ال�آتــي:
نشاط ( :)1تصنيف المواد:
تم ّعن في صور المواد ال�آتية ،ث ّم �أجب عن ال�أسئلة التي تليها:

حديد

ماء الشرب

ماء مقطّر

س ّكر

نقود معدنية

رمل في الماء

�- -1أي هذه المواد نق ّية ،و�أيها مخاليط؟
- -2صنّف المخاليط �إلى متجانسة وغير متجانسة.

لعلّــك لاحظــت مــن النّشــاط الســابق �أ ّن بعــض الم ـواد عبــارة عــن خليــط متجانــس ،يتك ـ ّون مــن
مــذاب ومذيــب تُسـ ّمى محاليــل حقيقيــة .وهنــاك محاليــل مائ ّيــة يكــون المــاء �أحــد مك ّوناتهــا ،بينمــا توجــد
محاليــل �أخــرى لا تحتــوي علــى المــاء ،كالهـواء الجــوي الجــاف ،والفــولاذ ،ووقــود الســيارات ،هــذا التنـ ّوع
الهائــل فــي تركيــب المحاليــل و�أشــكالها يجعــل خيــارات تصنيفهــا متعــددة ،منهــا الحالــة الفيزيائيــة للمحلــول،
ونــوع المذيــب ،والتركيــز ،وهنــاك معاييــر �أخــرى ،مثــل حجــم دقائــق المــذاب ،والطاقــة المصاحبــة لعمليّــة
الذوبان ،وغيرها .وسوف يتم التركيز في هذه الوحدة على المحاليل المائية.
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( :)2.2الذائبية (:)Solubility
تعرفّــت فــي صفــوف ســابقة �إلــى �أن ـواع المحاليــل مــن حيــث ال�إ شــباع ،فهنــاك المحلــول غيــر
المشــبع الــذي يســتطيع �إذابــة ك ّميــة �إضافيــة مــن المــذاب ،والمحلــول المشــبع الــذي يحتــوي علــى �أكبــر
رســب �أيــة كميّــة �إضافيــة مــن المــذاب� ،أمــا
ك ّميــة مــن المــادة المذابــة عنــد درجــة الحــرارة نفســها ،و ُي ّ
المحلــول فــوق المشــبع فهــو يحتــوي علــى ك ّميــة مــن المــادة المذابــة �أكثــر ممــا هــو متوقــع فــي حالــة
ال�إ شــباع ،وهــو حالــة غيــر مســتقرة ،يمكــن ال�إ خــلال بهــا بســهولة ،مثــل تحريــك المحلــول� ،أو �إضافــة كميــة
قليلة من بلورات المذاب ،كما في الشكل (.)1

الشكل ( :)1تبلور �أسيتات الصوديوم من محلوله فوق المشبع

وتع ـ ّرف الذائب ّيــة ب�أنّهــا �أكبــر ك ّميــة مــن المــذاب التــي يمكــن �أن تــذوب فــي  100غــم مذيــب
عنــد درجــة حـرارة معينــة وضغــط مع ّيــن؛ للحصــول علــى محلــول مشــبع .وعندمــا يصــل المحلــول �إلــى حــد
ال�إ شــباع يكــون فــي حالــة مــن الات ـزان الديناميكــي ،وهــو الحالــة التــي يكــون فيهــا معــدل ذوبــان المــذاب
مســاو ًيا تما ًمــا لمعــدل ترســبه:
ذوبان المذاب

ترسب المذاب
ُّ

ويمكــن تحضيــر المحلــول فــوق المشــبع ب إ�ذابــة كم ّيــة زائــدة عــن حــد ال�إ شــباع مــن المــذاب فــي
كتلــة ثابتــة مــن المذيــب بوســاطة التســخين ،ويتــرك المحلــول لتنخفــض درجــة حرارتــه فــي ســكون دون
تحريــك.
وتتوقــف ذائب ّيــة المــواد فــي مذيــب معيــن علــى عــدة عوامــل ،منهــا :طبيعــة المــذاب والمذيــب،
ودرجــة الحــرارة ،والضغــط.
4

( :)3.2طرق التعبير عن تركيز المحاليل
(:)Quantitative Ways of Expressing Concentration
تحــرص الشــركات والمصانــع الغذائيــة والدوائيــة ،والمختبــرات الطب ّيــة علــى اســتخدام المحاليــل
بتراكيــز محــدّدة؛ وللتعــ ّرف �إلــى مفهــوم تركيــز المحلــول ،ت�أمــل الشــكل ( )2الــذي يب ّيــن محاليــل مائ ّيــة
الســؤال الــذي يليــه:
مختلفــة لبيرمنغنــات البوتاســيوم  ،KMnO4ثــ ّم �أجــب عــن ُّ

المحلول ()1

المحلول ()2

المحلول ()3

الشكل ( :)2محاليل مائية لبيرمنغنات البوتاسيوم

رتّب المحاليل المب ّينة في الشكل ( )2حسب التركيز ،وما المعيار الذي استندت �إليه؟
الس ـؤال الســابق� ،أنّــه يمكــن تصنيــف المحاليــل مــن حيــث التركيــز
تب ّيــن لــك مــن خــلال مناقشــة ُّ
بطريقــة وصف ّيــة مــن خــلال اللــون ،ولكــن هــل يمكــن تحديــد كم ّيــة المــذاب بدقــة؟ يشــير مصطلــح التركيــز
�إلــى العلاقــة الكم ّيــة بيــن المــذاب والمذيــب فــي المحلــول ،وللتع ـ ّرف �إلــى هــذه العلاقــة ،ن ّف ـ ِذ النّشــاط
ال�آتــي:
نشاط ( :)2العلاقة الكم ّية بين المذاب والمذيب:
المواد وال�أدوات:
سـ ّكر المائــدة (السـ ّكروز)  ،C12H22O11ومــاء مقطّــر ،ودورق حجمــي ســعة  100مــل ،وقضيــب زجاجــي،
حســاس.
وميزان ّ
خطوات العمل:
- -1زِن الدورق الحجمي وهو فارغ وجاف ،وس ّج ْل كتلته (ك.)1
الس ّكر �إلى الدورق الحجمي ،وس ّج ْل كتلته (ك.)2
�- -2أ ْ
ضف 10غم من ّ
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الس ّكر.
�- -1أضف قلي ًلا من الماء �إلى الدورق الحجمي مع التحريك بشكل دائري بعناية حتى تذوب كم ّية ّ
�- -2أكمل حجم المحلول في الدورق الحجمي حتى العلامة  100مل الموجودة على عنق الدورق الحجمي.
- -3زِن الدورق ومحتوياته (ك.)3
- -4جـد كتلة الماء كما ي�أتي :كتلة الماء = (ك( – )3ك + 1ك.)2
باستخدام النتائج التجريبية ،جد ما ي أ�تي:
*عدد مولات المذاب (الس ّكروز) ،وعدد مولات المذيب (الماء).
*النسبة بين كتلة المذاب �إلى مجموع كتلة المذاب والمذيب.
*النسبة بين كتلة المذاب �إلى حجم المحلول.
*النسبة بين عدد مولات المذاب �إلى حجم المحلول.
دورق حجمي
توصلــت مــن النّشــاط الســابق �أنّــه باســتطاعتك التَّعبيــر عــن تركيــز المحلــول بطــرق مختلفــة،
لعلّــك ّ
منهــا النســبة المئويــة للمــذاب ،والمولاريــة.

أ�و ًلا :النسبة المئوية للمذاب (:)Percent Concentration

يمثل الشكل ( )3محاليل متن ّوعة مكتوب عليها تراكيز بنسب مئوية مختلفة .ماذا تعني لك هذه النسب؟

الشكل ( :)3محاليل بتراكيز متن ّوعة

تع ّبــر هــذه النســب المئويــة عــن نســبة المــذاب �إلــى المذيــب فــي المحلــول ،ف ـ إ�ذا كانــت كم ّيــة
المــذاب والمذيــب بوحــدة الكتلــة ،يســمى التركيــز النســبة المئويــة الكتليــة ( .)Mass Percentويمكــن
�إيجادهــا مــن العلاقــة الرياضيّــة ال�آتيــة:
النسبة المئوية الكتلية لـلمذاب = (كتلة المذاب÷ كتلة المحلول) × % 100
حيث �إ ّن كتلة المحلول = كتلة المذاب  +كتلة المذيب
وعند التعبير عن تركيز محاليل السوائل في السوائل يفضل استخدام النسبة المئوية الحجمية للمذاب.
ويمكن �إيجادها من العلاقة الرياض ّية ال�آتية:
3
 1لتر= 1000سم
النسبة المئوية الحجمية للمذاب = (حجم المذاب÷ حجم المحلول)× % 100
=  1000مل.
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مثــال :فــوق �أكســيد الهيدروجيــن  H2O2ســائل لا لــون لــهُ ،يســتخدم محلولــه مطهـ ًرا ،وفــي قصــر �ألـوان
يضــا فــي تنظيــف الصــور الزيتيــة القديمــة.
الحساســة ،كالشــعر ،والريــش ،والقطــن ،و ُيســتخدم �أ ً
المـواد ّ
ف ـ إ�ذا تــم تحضيــر محلــول مائــي مــن فــوق �أكســيد الهيدروجيــن ،تركيــزه  % 3بالحجــم .فمــا حجــم
فــوق �أكســيد الهيدروجيــن الموجــود فــي  400مــل مــن هــذا المحلــول؟
الحل:
النسبة المئوية الحجمية للمذاب = (حجم المذاب÷حجم المحلول) × %100
( = % 3حجم %100 × )400 ÷ H2O2
		
�إذن ،حجم  H2O2الموجود في  400مل من هذا المحلول =  12مل.
وهنــاك طريقــة أ�خــرى للتعبيــر عــن النســبة المئويــة لتركيــز المحاليــل تتمثــل بنســبة كتلــة
المــذاب إ�لــى حجــم المحلــول ،ومثــال ذلــك :إ�ذابــة كلوريــد الصوديــوم الصُّ لــب فــي حجــم مع ّيــن
مــن المــاء.
مثالُ :يســتخدم محلول سـ ّكر الجلوكوز في المشــافي بتركيز ( % 5غم/ســم ،)3كم غرا ًما من سـ ّكر
الجلوكــوز يلــزم لتحضيــر  1.5لتــر من هذا المحلول؟
الحل:
النســبة المئويــة (كتلــة /حجــم) = ( كتلــة المــذاب÷ حجم المحلول) × % 100
( = % 5كتلة سـ ّكر الجلوكوز÷% 100 × )1500
�إذن ،كتلــة سـ ّكر الجلوكــوز اللازمة =  75غم.
�إذا كانت كم ّية المذاب في المحلول صغيرة جدًّا ،فيمكن التعبير
عن تركيزه بنسبة جزء من مليون ( ،)ppmوالتي تعبر عن كميّة المذاب مث ًلا
بالمليغرام لكل لتر من المحلول� .أو بنسبة جزء من بليون ( ،)ppbوالتي
تعبر عن كم ّية المذاب بالمليغرام /م 3من المحلول .وتُستخدم هذه الطريقة
في القياسات الدقيقة ،خاص ًة في مصانع ال�أدوية ،وتركيز المبيدات الحشرية
والعشبية في ال�أنسجة الح ّية ،وتركيز ال�أيونات المعدن ّية في الماء ،والشكل()4
يوضح تركيز ال�أيونات في مياه الشرب .فعلى سبيل المثال ،نلاحظ �أن تركيز
�أيونات الفلوريد يساوي  ،0.2 ppmوهذا يعني �أ ّن كل لتر من المحلول يحتوي
على  0.2ملغم.

الشكل ( :)4تركيز ال�أيونات في
مياه الشرب
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ســؤال

ُي َعـ ُّد الجليســرين  C3H8O3مــادة كيميائيــة عديمــة اللــون والرائحــة،

ويمتــاز بخ ـواص طبيعيــة تجعــل منــه مــاد ًة مهم ـ ًة فــي صناعــة م ـواد التجميــل.
مــا النســبة المئويــة الكتليــة والحجميــة للجليســرين فــي محلــول يحتــوي علــى
 10ســم 3جليســرين مــذاب فــي  250غــم مــاء ،عل ًمــا �أ ّن كثافــة الجليســرين

تســاوي 1.26غم/ســم ، 3وكثافــة المــاء تســاوي  1غم/ســم.3

ثان ًيا :المولارية (م) ((:)Molarity(M
تعلم �أ ّن هناك كثي ًرا من التفاعلات لا تتم �إلا في وسط مائي ،وحيث �إ ّن المعادلة الكيميائية تحدث
بنسب مولية ثابتة ،لذا كان لابد من �إيجاد تعبير للتركيز يرتبط بعدد المولات ،فلج�أ الكيميائيون �إلى مصطلح
التركيز المولاري (م) ،والذي يساوي عدد مولات المذاب في لتر من المحلول.
المولارية (مول/لتر) = عدد مولات المادة المذابة ÷ حجم المحلول (لتر)
مثــالُ :يســتخدم هيدروكســيد الصوديــوم  NaOHفــي صناعــة الصابــون ،فعنــد تحضير محلــول ب إ�ذابة 10
غــم مــن هيدروكســيد الصوديــوم فــي  630مــل مــن محلولــه المائــي .جــد تركيــز المحلــول بالمولاريــة(م)،
عل ًمــا �أ ّن الكتلــة الموليــة لهيدروكســيد الصوديــوم =  40غم/مــول.
الحل:
المولارية(مول/لتر) = عدد مولات المادة المذابة ÷ حجم المحلول (لتر)
عدد المولات = الكتلة ÷ الكتلة المولية
=  10غم  40 ÷ NaOHغم/مول.
=  0.25مول.
التركيز =  0.25مول  0.63 ÷ NaOHلتر =  0.39مول/لتر.

سؤال ُيس ّمى المحلول المائي للفورمالدهيد ( )HCOHبالفورمالين؛ �إذ ُيستخدم المحلول المخ ّفف منه في
حفظ العينات البيولوجية .احسب حجم محلول فورمالين تركيزه  0.1مول/لتر يحتوي على  6غم من فورمالدهايد.
سؤال محلول من حمض الكبريتيك  H2SO4حجمه 100سم 3وتركيزه بالنسبة المئوية الكتلية
يساوي  ،% 27احسب مولارية ومولالية المحلول عل ًما �أ ّن كثافته تساوي  1.198غم/سم.3
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( :)4.2التخفيف (:)Dilution
يلجـ�أ بائــع العطــور �إلــى �إضافــة مذيبــات �آمنــة مثــل الزيــوت �أو الكحــول ال�إ يثيلــي لعطــوره المر ّكــزة ،وفــي
منازلنــا نخ ّفــف كثيـ ًرا مــن العصائــر ب إ�ضافــة المــاء �إليهــا؛ بهــدف الحصــول علــى محاليــل �أقــل تركيـ ًزا ،وذات
اســتخدام عملــي ومقبــول .وللتع ـ ّرف �إلــى مبــد�أ التخفيــفَ ،ن ِّف ـ ِذ النّشــاط ال�آتــي:
نشاط ( :)3تخفيف المحلول:
المواد وال�أدوات:
حساس ،ودورق حجمي
س ّكر المائدة ،وماء مقطّر ،وميزان ّ
سعة  100مل ،وقضيب زجاجي ،ومخبار مد ّرج سعة 100
مل ،وك�أس زجاجي سعة  400مل.
خطوات العمل:
حساس.
- -1زِن  10غم س ّكر باستخدام ميزان ّ
ـف كميــة مــن المــاء المقطّــر،
�- -2أضــف  10غــم سـ ّكر �إلــى الــدورق الحجمــي ســعة  100مــل ،و�أضـ ْ
السـ ّكر ،واســتمر ب إ�ضافــة المــاء المقطّــر مــع التحريــك حتــى
ثـ ّم حـ ّرك المزيــج جيـدًا حتــى يــذوب ّ
ال�إ شــارة المب ّينــة علــى عنــق الــدورق.
حض ْر َتــه فــي ك�أس ،ث ـ ّم باســتخدام مخبــار مــدرج ،ضــع  50مــل مــاء
3اســكب المحلــول الــذي َّمقطّــر �إلــى المحلــول الســابق.
ال�أسئلة:
 -1ما العلاقة بين عدد مولات المذاب قبل �إضافة الماء ،وبعد �إضافته؟
� -2أي المحلولين �أقل تركي ًزا؟
 -3قارن بين تركيز المحلول بالمولارية في الحالتين.
اشتق العلاقة بين تركيز المحلول المركّز والمخ ّفف.
ّ -4
نســتنج مــن النّشــاط الســابق �أ ّن عــدد مــولات المــذاب يبقــى ثاب ًتــا فــي المحلــول المر ّكــز والمخ ّفــف،
والاختــلاف الوحيــد بينهمــا هــو زيــادة ك ّميــة المذيــب فــي المحلــول.
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عنــد تخفيــف المحاليــل الحمض ّيــة المر ّكــزة ،نضيــف الحمــض تدريج ًّيــا �إلــى المــاء ،و ُيح ـ ّذ ُر
مــن �إضافــة المــاء �إلــى الحمــض؛ ل�أ ّن الح ـرارة الناتجــة عــن الاذابــة تكفــي لغليــان المحلــول
الحمضــي الناتــج ،مــا يــؤدي �إلــى فورانــه ،وتناثــره خــارج ال�إ نــاء المســتخدم للتخفيــف.

مثال� :إذا كان لدينا محلول من هيدروكسيد الصوديوم  ،NaOHتركيزه  4مول/لتر� ،أخذت منه ك ّمية
حجمها  500سم ،3و�أضيف �إليها ك ّمية من الماء حتى �أصبح تركيزه الجديد  1مول/لتر ،احسب حجم
الماء المضاف.
الحل:
عدد مولات المذاب قبل التخفيف = عدد مولات المذاب بعد التخفيف
ت× 2ح
=
ت × 1ح
2
1
ت : 2تركيز المحلول المخ ّفف.
حيث ت : 1تركيز المحلول المركّز.
ح : 2حجم المحلول المخ ّفف.
ح : 1حجم المحلول المركّز.
ح = 2حجم الماء المضاف  +حجم المحلول المركز.
لاحظ تماثل الوحدات المستخدمة على جانبي المساواة.

 4مول/لتر ×  500سم 1 = 3مول/لتر × ( + 500س) سم
 + 500 = 2000س
س= 1500 = 500 - 2000سم 1.5 = 3لتر

3

ســؤال معظــم ال�أحمــاض المتوافــرة فــي المختبـرات الجامعيــة والمدرســية تكــون مر ّكــزة ،فـ إ�ذا علمــت �أ ّن
حمــض الهيدروكلوريــك  HClيوجــد بتركيــز  %32بالكتلــة ،وكثافتــه  1.18غــم /ســم ،3و�أردنــا تخفيــف
كم ّيــة مــن هــذا المحلــول للحصــول علــى محلــول حجمــه  250مــل بتركيــز  1مول/لتــر .ب ّيــن بالخطـوات
ال�آليــة الواجــب اتباعهــا لمعرفــة الحجــم المطلــوب �أخــذه مــن الحمــض المركــز.
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إ�ختبر نفسي
السؤال ال�أول :اختر رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل مما ي�أتي:
ُّ
 1ما المحلول المشبع؟
�أ) محلول يمكنه استيعاب كميّة �إضافية من المذاب عند الظروف نفسها.
ب) محلول يحتوي على كم ّية من المذاب �أكثر مما يلزم لل�إ شباع عند الظروف نفسها.
ج) مخلوط غير متجانس.
د) محلول في حالة اتزان ديناميكي ،ولا يستطيع استيعاب كميّة �إضافية من المذاب عند الظروف نفسها.
� 2أي من الوحدات ال�آتية تعبر عن ذائبيّة المواد الصلبة في الماء؟
ج) غم 100/غم ماء.
ب) مول/كغم ماء.
�أ) مول 100/غم ماء.

د) غم/سم 3ماء.

� 3أي المحاليل ال�آتية لها �أعلى تركيز؟

 4مــا حجــم المــاء الــلازم �إضافتــه �إلــى محلــول حمــض الهيدروكلوريــك الــذي حجمــه  40مــل ،وتركيــزه
 0.6مول/لتــر ،ليصبــح تركيــزه  0.1مول/لتــر؟
�أ)  60مل.

ب)  160مل.

ج)  200مل.

د)  240مل.

 5مــا تركيــز المحلــول الناتــج عــن �إضافــة  1.5لتــر مــن المــاء �إلــى محلــول مائــي ،حجمــه  0.5لتــر ،وتركيــزه
1مول/لتر؟
ج)  1مول/لتر
ب)  0.5مول/لتر
�أ)  0.25مول/لتر
د)  1.5مول/لتر
 6ما مولارية محلول مك َّون من �إذابة  0.25مول من  MgCl2في  500مل ماء؟
د)  2مول/لتر.
�أ) 4-10 × 5مول/لتر .ب)  0.125مول/لتر .ج)  0.5مول/لتر.
� 7أي من ال�آتية يبقى ثاب ًتا عند تخفيف المحلول؟
�أ) عدد مولات المذاب .ب) عدد مولات المذيب .ج) كتلة المحلول

د) حجم المحلول.
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وضح المقصود بكل من :المولارية ،والذائبية.
السؤال الثانيّ :
ُّ
الســؤال الثالــث :احســب التركيــز المــولاري لمحلــول حمــض الفوســفوريك ،تركيــزه بالنســبة المئويــة الكتليــة
ُّ
تســاوي  ،% 85وحجمــه لتــر واحــد ،عل ًمــا �أ ّن كثافــة المحلــول تســاوي  1.7غم/مــل.
الســؤال الرابــعُ :ح ِّضـ َر محلــول مائــي ب�إذابــة  10مــل مــن الكحــول ( ،C2H5OHكثافتــه = 0.789غم/مــل) فــي
ُّ
حجــم مناســب مــن المــاء ،ليصبــح حجــم المحلــول =  100مــل ،وكثافتــه =  0.982غم/مــل .احســب تركيــز
المحلــول بوحــدة:

 -1النسبة المئوية الكتلية للمذاب.

 -2النسبة المئوية الحجمية للمذاب.

 - 3المولارية.
الســؤال الخامــس :احســب مولاريــة محلــول ناتــج مــن �إضافــة  0.5لتــر مــن محلــول هيدروكســيد الصوديــوم،
ُّ
تركيــزه  0.5مول/لتــر �إلــى محلــول مــن المــادة نفســها ،حجمــه  0.25لتــر ،وتركيــزه  0.2مول/لتــر.
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( :)5.2مفاهيم أ�ساس ّية في الكيمياء الحرار ّية
(:)Basic Concepts in Thermochemistry
تتطلّــب دراســة علــم الكيميــاء الحراريّــة التعـ ّرف �إلــى عــدد مــن المفاهيــم ال�أساسـ ّية المرتبطــة بتغيـرات الطاقــة
المصاحبــة ،فعنــد دراســة �أي ظاهــرة فــي الكــون ،كالتفاعــل الكيميائــي ،لا بـ ّد مــن تحديــد الحيّــز موضــوع الدراســة؛
بهــدف ضبــط المتغي ـرات ،وقيــاس الكميــات ،وللتع ـ ّرف �إلــى بعــض هــذه المفاهيــمَ ،ن ِّف ـ ِذ النّشــاط ال�آتــي:
نشاط ( :)4مفاهيم أ�ساس ّية في الكيمياء الحرار ّية:
ت�أ ّمــل الصــورة ال�آتيــة التــي تمثّــل عمل ّيــة �إضافــة محلــول حمــض الهيدروكلوريــك � HClإلــى محلــول
هيدروكســيد الصوديــوم  NaOHفــي ك�أس زجاجــي،
ث ّم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
 -1حدّد الح ّيز الذي يجري فيه التفاعل.
 -2ما الذي يفصل مواد التفاعل عن محيطها الخارجي؟
� -3إذا كان التفاعل طار ًدا للحرارة ،حدد اتجاه انتقال الحرارة.
لعلّــك لاحظــت �أ ّن مــن ال�أمــور المه ّمــة عنــد دراســة الظواهــر المختلفــة هــي التمييــز بيــن
		
النظــام ( )Systemموضــع الاهتمــام ،والمحيــط ( ،)Surroundingsفالنظــام :يعنــي ذلــك الجــزء مــن
الكــون الــذي تجــري عليــه الدراســة ،وقــد يكــون نظا ًمــا بســي ًطا ،مثــل قطعــة ثلــج فــي ك�أس� ،أو مع ّق ـدًا،
مثــل محتويــات بحيــرة ملوثــة ،وفــي هــذا النشــاط يمثــل النظــام محلــول حمــض الهيدروكلوريــك وهيدروكســيد
الصوديــوم� ،أمــا المحيــط ،فهــو :ذلــك الجــزء مــن الكــون الــذي لــه علاقــة بالنظــام قيــد الدراســة ،وهــو هنــا
يمثــل باقــي الكــون ،ونعنــي بالعلاقــة :حــدوث تبــادل بيــن
النظــام والمحيــط فــي واحــد �أو �أكثــر مــن ال�أمــور ال�أساس ـ ّية
للطاقــة والمــادة .والنظــام مــن الناحيــة العمليّــة متصــل
بالمحيــط ،ولكــن يستحســن لغــرض الدراســة �أن تتخ ّيــل
حاجـ ًزا يحيــط بالنظــام ،فيغلّفــه ،ويسـ ّمى هــذا الحاجــز حـ ّد
النظــام ( ،)System Boundaryوهــو هنــا يمثــل جــدران
الــك�أس الــذي يحــدث فيــه التفاعــل ،والشــكل ( )5المجــاور
الشكل( :)5النظام والمحيط وحد النظام
يوضــح النظــام ،والمحيــط ،وحــ ّد النظــام.
ّ
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( :)6.2أ�نواع ال�أنظمة الحرار ّية
غال ًبــا مــا يحــدث تبــادل للمــادة �أو الطاقــة بيــن النظــام والمحيــط ،وبنــا ًء علــى ذلــك ،ت ـ ّم تصنيــف
ال�أنظمــة الحراريّــة �إلــى ثلاثــة �أنــواع ،وللتعــ ّرف �إليهــا َنفِّــ ِذ النّشــاط ال�آتــي:
نشاط ( :)5أ�نواع ال�أنظمة الحرار ّية:
 -1اقترح تصنيفًا لل�أنظمة في ال�أشكال �أدناه حسب تبادل المادة والطاقة بين النظام والمحيط؟
 -2كيف يمكن تحويل النظام ب �إلى النظام �أ؟

)�أ(

)ب(

)ج(

توصلــت بعــد ال�إ جابــة عــن �أســئلة النشــاط الســابق �أ ّن هنــاك ثلاثــة �أنـواع مــن ال�أنظمــة حســب قابل ّيتهــا
ل ّعلــك ّ
لتبــادل المــادة والطاقــة ،وهــي:
- -1النظــام المفتــوح ( :)Open Systemالنظــام الــذي يحــدث فيــه تبــادل للمــادة والطاقــة بيــن النظــام
والمحيــط.
- -2النظــام المغلــق ( :)Closed Systemالنظــام الــذي لا يســمح بتبــادل المــادة ،ويســمح بتبــادل الطاقــة
بيــن النظــام والمحيط.
- -3النظــام المعــزول ( :)Isolated Systemالنظــام الــذي لا يحــدث فيــه تبــادل للمــادة والطاقــة بيــن
النظــام والمحيــط.
والشكل ( )6ال�آتي يوضح تبادل المادة والطاقة في النظام المفتوح ،والنظام المغلق ،والنظام المعزول:

الشكل ( :)6تبادل المادة والطاقة في ال�أنظمة الحراريّة
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( :)7.2حرارة التفاعل الكيميائي (:)Heat of Chemical Reaction
فــي التفاعــل الكيميائــي عــاد ًة مــا يكــون مجمــوع المحتــوى الح ـراري للم ـواد الناتجــة مختل ًفــا عــن
مجمــوع المحتــوى الحـراري للمـواد المتفاعلــة ،ويســمى الفــرق بينهمــا التغ ّيــر فــي المحتــوى الحــراري أ�و
حــرارة التفاعــل ،ويرمــز لــه بالرمــز  ،∆Hوبمــا �أ ّن المــادة فــي ذاتهــا صــورة مــن صــور الطاقــة ،ف إ�نهــا تخضــع
لقانــون يســمى قانــون حفــظ الطاقــة الــذي ينــص علــى �أ ّن «الطاقــة لا يمكــن �أن تفنــى �أو تُســتحدث مــن
العــدم ،و �إنمــا تتحــول مــن شــكل �إلــى شــكل �آخــر»؛ �أي �أ ّن المجمــوع الكلــي للطاقــة فــي الكــون ثابــت ،فـ إ�ذا
كان لديــك نظــام ،ف إ�نــه يمكــن �أن يتبــادل الطاقــة مــع الوســط المحيــط مــن خــلال حـدّه� ،إمــا علــى شــكل
شــغل �أو ح ـرارة.
وعلــى ضــوء قانــون حفــظ الطاقــة ،يمكــن التعبيــر عــن العلاقــة بيــن النظــام والمحيــط بدلالــة الكميــات
الثــلاث :الشــغل  wالــذي ُينجــز مــن النظــام علــى المحيــط� ،أو قــد ُينجــز مــن المحيــط علــى النظــام،
والحـرارة  qالتــي يتبادلهــا مــع المحيــط ،والتغ ّيــر فــي الطاقــة الداخليــة  ∆Eللنظــام ،التــي تمثــل مجمــوع
مــا تمتلكــه جســيمات النظــام مــن طاقــة؛ نتيجــة لحركتهــا� ،أو لقــوى التجــاذب بينهــا ،مــن خــلال العلاقــة
الرياض ّيــة . q + w = ∆E
وتُ َع ُّد هذه الصيغة �إحدى صيغ القانون ال�أول للديناميكا الحراريّة ()First Law of Thermodynamics
كمي لقانون حفظ الطاقة.
الذي هو تعبي ٌر ٌّ
ولتوضيــح مفهــوم القانــون ال�أول فــي الديناميــكا الحراريّــة ،ن ّفـ ِذ النّشــاط ال�آتــي ،ثـ ّم �أجــب عــن ال�أســئلة
التــي تليــه:
نشاط ( :)6القانون ال�أول في الديناميكا الحرارية:
المواد وال�أدوات:
ك�أس زجاجي حجم  1لتر ،وقنينة ماء بلاستيكية فارغة ،وبالون ،ولاصق ،ولهب بنسن.
خطوات العمل:
 -1ث ّبت البالون على فوهة القنينة البلاستيك ّية ب إ�حكام من خلال اللاصق.
 -2سخّ ن الك�أس الزجاجي المحتوي على  500مل ماء حتى درجة الغليان.
 -3ضع القنينة في الك�أس الزجاجي ،وث ّبتها لمدة خمس دقائق.
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ال�أسئلة:
- -1ماذا يمثّل النظام والمحيط في هذا النشاط؟
- -2ما سبب انتفاخ البالون؟
�- -3أيهما �أعلى درجة حرارة ،النظام �أم المحيط؟
- -4هل الشغل المبذول �أنجز من النظام �أم من المحيط؟
- -5بر�أيــك ،مــاذا يحــدث للبالــون لــو ت ـ ّم نقــل القنينــة �إلــى وعــاء يحتــوي علــى مــاء بــارد بعــد المــاء
الســاخن؟
الماصــة للطاقــة؛
لعلّــك لاحظــت �أ ّن النظــام قــد يمتــص حـرارة مــن المحيــط ،كمــا فــي التفاعــلات
ّ
�أي �أ ّن المحيــط �أنجــز شــغ ًلا علــى النظــام� ،أو قــد ينجــز النظــام شــغ ًلا علــى المحيــط ،كمــا فــي التفاعــلات
الطــاردة للحـرارة ،فـ إ�ذا كان الشــغل منجـ ًزا مــن النظــام �أعطـ َـي �إشــارة ســالبة ،و �إذا كان منجـ ًزا علــى النظــام
ـص النظــام ح ـرارة مــن
�أعطـ َـي �إشــارة موجبــة .وبصــورة مماثلــة ،تكــون قيمــة كم ّيــة الح ـرارة موجبــة �إذا امتـ ّ
المحيــط ،وتكــون ســالبة �إذا فقــد النظــام ح ـرارة �إلــى المحيــط ،والجــدول ( )1ال�آتــي يوضــح �إشــارة الشــغل
والح ـرارة فــي ال�أنظمــة الحراريــة.
الجدول (� : )1إشارة الشغل والحرارة في ال�أنظمة الحراريّة

العملية

�أنجز النظام شغل  wعلى المحيط
�أنجز المحيط شغل  wعلى النظام
امتص النظام الحرارة  qمن المحيط
ّ
امتص المحيط الحرارة  qمن النظام
ّ

ال�شارة
إ
-

+
+
-

الكيمياء الحرار ّية تهتم بدراسة تغيرات الحرارة المصاحبة للتفاعل الكيميائي،
أ� ّما الديناميكا الحرار ّية فتهتم بدراسة تحولات الطاقة ب أ�شكالها المختلفة.
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مثال� :إذا �أ ِ
نجز شغ ٌل مقداره  387جول عند ضغط غاز
موجود في �أسطوانة بوساطة مكبس متحرك ،كما في
الشكل المجاور ،و�أدى ذلك �إلى انبعاث حرارة من النظام
باتجاه المحيط ،مقدارها  152جول .احسب مقدار
التغ ّير في الطاقة لهذه العمل ّية؟

الحل:
فــي هــذه الحالــة� ،أ ِ
نجــز شــغل مــن المحيــط علــى النظــام ،فتكــون �إشــارة  wموجبــة ،وانبعثــت حـرارة
مــن النظــام �إلــى المحيــط ،فتكــون �إشــارة  qســالبة .
نحسب التغ ّير في الطاقة الداخل ّية حسب العلاقةq + w = ∆E :
والتغ ّير في الطاقة بوحدة الجول =  235 = )152 -( + 387جول.
ســؤال احســب التغيــر فــي طاقــة نظــام طــارد للحــرارة� ،إذا كانــت كميــة الحــرارة المنبعثــة تســاوي
 15.6كيلــو جــول ،و أ� ِ
نجــز شــغل علــى النظــام مقــداره  1.4كيلــو جــول.
وبما �أ ّن معظم التفاعلات التي نتعامل معها في المختبر تجري تحت ضغط ثابت ،بحيث تكون الطاقة
الداخلية للنظام تكافئ المحتوى الحراري  ،∆Hو�أ ّن المحتوى الحراري دالّة حالة تربط بين الطاقة الداخلية
للنظام وبين ضغطه ،وحجمه ،يمكن حساب حرارة �أي تفاعل يجري تحت ضغط ثابت بالفرق في المحتوى
الحراري  ∆Hبين المواد الناتجة والمواد المتفاعلة ،حسب العلاقة ال�آتية:
حرارة التفاعل  = ∆Hالمحتوى الحراري للمواد الناتجة – المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة
ماصــا للح ـرارة ،وتكــون
ف ـ إ�ذا كانــت طاقــة الم ـواد الناتجــة �أكبــر مــن طاقــة الم ـواد المتفاعلــة يكــون التفاعــل ًّ
قيمــة ∆Hموجبــة� ،أمــا �إذا كانــت طاقــة المـواد الناتجــة �أقــل مــن طاقــة المـواد المتفاعلــة فيكــون التفاعــل طــار ًدا
للحـرارة ،وتكــون قيمــة ∆Hســالبة .والمثــال ال�آتــي يوضــح ذلــك:
مثال :تمثّل المعادلة الحراريّة ال�آتية:
)2H2(g)+ O2(g
2H2O(g)+ 483.6 KJ
تفاعل  2مول من غاز الهيدروجين مع  1مول من غاز ال�أكسجين؛ ل�إ نتاج  2مول من بخار الماء.
ماص للحرارة �أم طارد لها؟
- -1هل التفاعل ّ
�- -2أيّهما �أكبر ،المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة� ،أم المحتوى الحراري للمواد الناتجة؟
الحل:
- -1بما �أ ّن كم ّية الحرارة مع المواد الناتجة ،ف إ� ّن هذا التفاعل طار ٌد للطاقة.
- -2المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة �أكبر.
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نلاحــظ مــن المثــال الســابق �أ ّن تغيـرات الطاقــة المصاحبــة للتفاعــلات الكيميائ ّيــة تعكــس الفــرق بيــن
مجمــوع الطاقــة الكامنــة المتعل ّقــة بالروابــط فــي الم ـواد المتفاعلــة والناتجــة ،لــذا ف ـ إ� ّن قيــاس كم ّيــة الطاقــة
الممتصــة �أو المنبعثــة عنــد حــدوث تفاعــل يســتفاد منهــا فــي معرفــة درجــة ثبــات الجزيئــات ،وقــوة الروابــط
الكيميائيّــة.
وتختلــف قيمــة الطاقــة المصاحبــة للتفاعــل باختــلاف درجــة حرارتــه ،والحالــة الفيزيائ ّيــة للمــواد
المتفاعلــة ،والناتجــة ،والضغــط الــذي يجــري عنــده ،وكميــات المـواد المتفاعلــة ،لــذا تـ ّم الاتفــاق علــى �أن
تكــون هنــاك حالــة قياســية مــن الضغــط ،والح ـرارة ،وحالــة المــادة تقــاس عندهــا ح ـرارة التفاعــل ،ف ـ إ�ذا ت ـ ّم
التفاعــل تحــت الظــروف القياس ـيّة (درجــة الح ـرارة  ْ 25س ،والضغــط  1جــوي) ،وكانــت الم ـواد المتفاعلــة
بالكميــات التــي تحددهــا المعادلــة الكيميائ ّيــة للتفاعــلُ ،ر ِمـ َز لحـرارة التفاعــل بالرمــز ْ  ،∆Hو�أ ْط ِلــق عليهــا
مصطلــح حــرارة التفاعــل القياســ ّية (.)Standard Heat of Reaction
لذا تعني المعادلة ال�آتية:

H2O(g) ...∆H ْ = -241.8 KJ

)H2(g)+ ½ O2(g

�أنــه عنــد تفاعــل مــول واحــد مــن غــاز الهيدروجيــن مــع نصــف مــول مــن غــاز ال�أكســجين فــي الحالــة الغازيّــة،
ونتــج مــول واحــد مــن بخــار المــاء عنــد واحــد ضغــط جــوي و  25درجــة مئويّــة ،فـ إ� ّن كم ّيــة الحـرارة المنطلقــة
مــن التفاعــل تســاوي  241.8كيلــو جــول.

( :)8.2طرق التعبير عن حرارة التفاعل

(:)Methods of Expressing Heat of Chemical Reaction

يوجــد عــدد مــن الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا التعبيــر عــن حـرارة التفاعــل ،منهــا :حـرارة التعــادل،
وحــرارة التكويــن ،وحــرارة الاحتــراق ،وغيرهــا.

أ�و ًلا :حرارة التعادل (:)Heat of Neutralization

ُيع ـ ّد تفاعــل التعــادل نو ًعــا مــن �أن ـواع التفاعــلات الكيميائيّــة التــي يصاحبهــا تغيّــر فــي الطاقــة،
و ُيع ـ َّرف ب�أنــه :التفاعــل الــذي يتــم فيــه تعــادل �أيونــات الهيدروجيــن  H+الناتجــة مــن ت�أيُّــن الحمــض مــع
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_
موضــح فــي
�أيونــات الهيدروكســيد  OHالناتجــة مــن ت�أيُّــن القاعــدة؛ لتكويــن جزيئــات المــاء ،كمــا هــو ّ
الشــكل ( )7ال�آتــي:

الشكل ( :)7تفاعل �أيون الهيدرونيوم مع �أيون الهيدروكسيد

وتسمى كميّة الحرارة المنطلقة عند تفاعل مول واحد من �أيونات الهيدروجين الناتجة من الحمض
القوي مع واحد مول من �أيونات الهيدروكسيد الناتجة من القاعدة القوية بحرارة التعادل ،وعند حسابها في
الظروف القياسية تسمى حرارة التعادل ،القياس ّية .ويب ّين الجدول ( )2ال�آتي حرارة التعادل القياس ّية لعدد من
تفاعلات الحموض والقواعد القوية:
الجدول ( :)2حرارة التعادل القياس ّية لعدد من تفاعلات الحموض والقواعد القوية

تفاعل التعادل

حرارة التعادل
ــ  58كيلو جول

)NaCl(aq) + H2O(l

)HCl(aq)+ NaOH(aq

ــ  58كيلو جول

)KNO3(aq) + H2O(l

)HNO3(aq) + KOH(aq

ــ  58كيلو جول

)K2SO4(aq) + 2H2O(l

)H2SO4(aq) + 2KOH(aq

فســر ســبب الثبــات بكتابــة
تلاحــظ �أ ّن حـرارة التعــادل متســاوية علــى الرغــم مــن اختــلاف المـواد المتفاعلــةّ ،
معادلــة �أيونيــة صافيــة لــكل تفاعــل.
ســؤال قــارن بيــن القيمــة الحقيق ّيــة فــي الجــدول والقيمــة التــي �أوجدتهــا فــي النشــاط الســابق؟ ومــا ســبب

الاختلاف؟
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ثان ًيا :حرارة التكوين القياسية (:)Standard Heat of Formation

تُع ـ ّرف كم ّيــة الح ـرارة المصاحبــة لتك ـ ّون مــول واحــد مــن المــادة مــن عناصرهــا ال�أول ّيــة فــي حالتهــا
 ،فمثـ ًلا :يتكــون كل مــن غــاز �أول �أكســيد الكربــون والمــاء مــن
القياسـ ّية بحـرارة التكويــن القياســية
عناصرهــا ال�أوليــة ،وف ًقــا للمعــادلات ال�آتيــة:
)C(s) + ½ O2(g
CO(g)... ∆H ْ 𝒇 = -110.60 KJ / mol

)H2(g) + ½ O2(g
H2O (l)... ∆H ْ 𝒇 = -285.84 KJ / mol
ولا ب ّد من ال�إ شارة �إلى �أنه ت ّم الاتفاق على �أن تكون حرارة التكوين القياس ّية ل�أي عنصر في �أكثر �أشكاله
استقرا ًرا تساوي صف ًرا ،فمث ًلا :نجد �أ ّن حرارة تكوين ال�أكسجين الجزيئي  O2عند ضغط واحد جوي ،ودرجة
حرارة  ْ 25س تساوي صف ًرا ،بينما لا تساوي صف ًرا في حالة ال�أكسجين الذري �أو ال�أوزون  ، O3وقد قام العلماء
بتدوين قيم 𝒇 ْ  ∆Hلعدد كبير من المواد ،كما في الجدول ( )3ال�آتي:
الجدول ( :)3قيم حرارة التكوين القياسيّة لبعض المواد عند  ْ 25س
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المادة

حرارة التكوين
كيلو جول/مول

المادة

حرارة التكوين
كيلو جول/مول

)Ag(s

0

)H2O2(l

187.6-

)AgCl(s

127.04-

)Hg (l

0

)Al(s

0

)I2(s

0

)Al2O3(s

1669.8-

)HI(g

25.94

)Br2(l

0

)Mg(s

0

)HBr(g

36.2-

)MgO(s

601.8-

)C(graphite

0

)MgCO3(s

1112.9-

)C(diamond

1.9

)N2(g

0

)CO(g

110.5-

)NH3(g

46.3-

)CO2(g

393.5-

)NO(g

90.4

)Ca(s

0

)NO2(g

33.85

المادة

حرارة التكوين
كيلو جول/مول

المادة

حرارة التكوين
كيلو جول/مول

)CaO(s

635.6-

)N2O4(g

9.66

)CaCO3(s

1206.9-

)N2O(g

81.56

)Cl2(g

0

)O(g

249.4

)HCl(g

92.3-

)O2(g

0

)Cu(s

0

)O3(g

142.2

)CuO(s

155.2-

)S(rhombic

0

)F2(g

0

)S(monolic

0.3

)HF(g

268.61-

)SO2(g

296.1-

)H2(g

0

)SO3(g

395.2-

)H2O(g

241.8-

)H2S(g

20.15-

)H2O(l

285.8-

)ZnO(s

347.98-

)Na2CO3(s

1131-

)ZnS(s

202.9-

)NaCl(s

411.1-

)NaOH(s

426.7-

)Fe2O3(s

822.2-

)HgO(s

90.7-

)Fe3O4(s

1120.9-

)CaCl2(s

795-

)CS2(l

87.9

)CH4(g

74.9-

)C H3OH(l

238.6-

)HCN(g
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وباســتخدام حـرارة التكويــن 𝒇 ْ  ، ∆Hيمكــن حســاب حـرارة التفاعــل الكليــة ْ  ،∆Hوحـرارة التكويــن
القياســية لمــواد مختلفــة ،باســتخدام المعادلــة ال�آتيــة:
حرارة التفاعل = مجموع حرارة التكوين للمواد الناتجة  -مجموع حرارة التكوين للمواد المتفاعلة
حرارة التفاعل ْ  = ∆Hمجموع 𝒇 ْ  ∆Hللمواد الناتجة  -مجموع 𝒇 ْ  ∆Hللمواد المتفاعلة
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مثــال :اعتمــا ًدا علــى قيــم حــرارة التكويــن المول ّيــة الــواردة فــي الجــدول ( ،)3احســب المحتــوى
الحــراري ْ  ∆Hللتفاعــل ال�آتــي:
)SO2(g)+ 2H2S(g
)3S(s) + 2H2O(I
الحل:
حرارة التفاعل ْ  = ∆Hمجموع 𝒇 ْ  ∆Hللمواد الناتجة  -مجموع 𝒇 ْ  ∆Hللمواد المتفاعلة.
حرارة التفاعل ْ (SO2(g) ∆H𝒇 ْ × l + H2S(g) ∆H𝒇 ْ × 2) - (S(s) ∆H𝒇 ْ × 3 + H2O(l) ∆H𝒇 ْ ×2) = ∆H
حرارة التفاعل ْ  × 3 + 285.8 - × 2( = ∆Hصفر) ) 296.1- × 1 + 20.15 - × 2( -
=  235.2 -كيلوجول.
ســؤال يحتفــظ عــد ٌد مــن الطباخيــن بمــادة كربونــات الصوديــوم الهيدروجين ّيــة NaHCO3فــي متنــاول اليــد؛
كونهــا مــادة جيّــدة ل�إ طفــاء حرائــق الزيــوت والدهــون؛ ل�أ ّن المركبــات الناتجــة مــن تفككهــا تخمــد اللهــب،
ويمثّــل تفاعــل تفــكك كربونــات الصوديــوم الهيدروجين ّيــة بالمعادلــة ال�آتيــة:
)2NaHCO3(s
)Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g
احسب حرارة تكوين كربونات الصوديوم الهيدروجين ّية �إذا كانت حرارة التفاعل تساوي  128كيلو جول.

( :)9.2قانون هس (:)Hess's Law
تصعــب عمل ّيــة قيــاس الحــرارة المصاحبــة لعــدد مــن التفاعــلات بشــكل مباشــر فــي المختبــر؛
ل�أســباب منهــا بــطء التفاعــل ،وظهــور نواتــج جانب ّيــة ،وبمــا �أ ّن التغ ّيــر الحـراري فــي التفاعــلات يكــون دائ ًمــا
دالّــة حالــة ،ولا يعتمــد علــى المســار الــذي يجــرى فيــه التفاعــل ،لجـ�أ الكيميائيــون �إلــى تعييــن حـرارة التفاعــل
بطريقــة غيــر مباشرة،اســتعمال قانــون هــس.
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والذي ينص على ما ي أ�تي « :إ�ذا ت ّم التعبير عن تفاعل كيميائي بمجموعة من التفاعلات ،ف إ� ّن التغ ّير
في المحتوى الحراري لهذا التفاعل يساوي المجموع الجبري للتغ ّير في المحتوى الحراري لهذه
التفاعلات».
و ُيكتب قانون (هس) بصورة رياضية كما ي�أتي :التفاعل ∆Hn + ... + ∆H3 + ∆H 2+ ∆H1 = ∆H
ولتتعرف على تطبيقات قانون هس لحساب حرارة تفاعل ما ،تم ّعن المثال ال�آتي:
) C(s) + 2H2(gباستخدام المعادلات ال�آتية:

مثال :احسب  ∆HللتفاعلCH4(g) :
رقم المعادلة
1

المعادلة
)CO2(g

2

)H2O(l

3

)CO2(g) + 2H2O(l

قيمة

∆H

)C(s) + O2(g

∆H = -393.5 KJ

)H2(g) + ½ O2(g

∆H = -285.8 KJ

)CH4(g)+ 2O2(g

∆H = -890.4 KJ

الحل:
نلاحــظ �أ ّن عنصــر الكربــون فــي المعادلــة ال�أولــى موجــود كمــادة متفاعلــة بعــدد مــولات يطابــق عــدد
مــولات الكربــون فــي المعادلــة المطلوبــة؛ لــذا تبقــى المعادلــة ال�أولــى كمــا هــي.
)C(s) + O2(g
CO2(g): ∆H = -393.5 KJ
المحتــوى الح ـراري خاص ّيــة جمع ّيــة؛ �أي �أ ّن قيمــة  ∆Hتعتمــد بصــورة مباشــرة علــى الم ـواد المتفاعلــة،
والمـواد الناتجــة ،فلــو �أننــا ضربنــا طرفــي المعادلــة الحراريّــة بمعامــل مع ّيــن ،فيجــب ضــرب  ∆Hبالمعامــل
نفســه ،لــذا يتــم ضــرب المعادلــة الثانيــة فــي 2؛ نظـراً ل�أ ّن عــدد مــولات الهيدروجيــن فــي المعادلــة المطلوبــة
يســاوي  2مــول ،لتصبــح المعادلــة علــى الشــكل ال�آتــي:
2H2O(I) : ∆H = -571.6 KJ

)2H2(g) + O2(g

التغيّــر فــي المحتــوى الحــراري لتفاعــل معيّــن يســاوي محتــوى التفاعــل المنعكــس فــي المقــدار،
ويخالفــه فــي ال�إ شــارة ،لــذا يتــم قلــب المعادلــة الثالثــة؛ ل�أ ّن الميثــان  CH4موجــود كمــادة ناتجــة فــي
المعادلــة المطلــوب حســاب ح ـرارة التفاعــل لها،لتصبــح المعادلــة كمــا ي�أتــي:
CO + 2H O
CH + 2O : ∆H = + 890.4 KJ
)2(g

)4(g

)(l

2

)2(g

فتكون حرارة التفاعل الكل ّية =  ∆H3 + ∆H 2+ ∆H1بعد التعديل.
حرارة التفاعل  74.7- = )890.4+( + )571.6-( + )393.5-( = ∆Hكيلو جول.
23

إ�ختبر نفسي
السؤال ال�أول :اختر رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل مما ي�أتي:
ُّ
� 1أي من ال�آتية تمثل نظا ًما معزو ًلا؟
�أ) ميزان حرارة زئبقي.

ب) مصباح كهربائي.

ج) تيرموس مغلق.

د) ك�أس قهوة ساخن.

 2ما المعادلة التي يكون التغ ّير في المحتوى الحراري لها مساو ًيا لحرارة التكوين المولية ْ 𝒇 ∆Hللناتج؟

�أ( )Mg3N2(s

)3Mg(s) + N2(g

ب( )2CO(g
د( )C2H4(l

)2C(S) + O2(g
)C2H2(g) + H2(S

)2Ca(s) + O2(g
ج( )2CaO(s
� 3إذا علمت �أ ّن حرارة التكوين المولية لـِ  Al2O3تساوي ــ  1676كيلو جول/مول ،فما قيمة ْ  ∆Hللتفاعل
) 2Al2O3(sبوحدة كيلو جول؟
ال�آتي4 Al(s) + 3O2(g) :
�أ) ــ 3352

ب) ــ 838

د) 3352

ج) 838

� 4إذا حدثت التفاعلات ال�آتية في الظروف القياس ّية:
فما حرارة تكوين  NOبوحدة كيلو جول /مول؟
ب) 78
�أ) ــ 78
2NO2(g) : ∆H ْ = -90 KJ
NO2(g) : ∆H ْ = -11 KJ
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ج) ــ 34

د) ــ101
)N2(g) + 2O2(g
)NO(g) + ½ O2(g

السؤال الثاني :ما الفرق بين كل من:
ُّ
 1حرارة التفاعل ْ  ∆Hوحرارة التكوين ْ 𝒇. ∆H
 2دالّة الحالة ودالّة المسار.
 3النظام المغلق والنظام المعزول.
السؤال الثالث :لديك التفاعل ال�آتي4NaOH(s) + O2(g) :
ُّ

)2Na2O2(s) + 2H2O(l

 1احســب حـرارة التفاعــل القياســية ،باســتخدام جــدول حـرارة التكويــن القياسـ ّية ،علمـاً �أن حـرارة التكويــن
القياســية لــِ ) Na2O2(sتســاوي  504.5-كيلــو جول/مــول.
 2ما مقدار الطاقة المصاحبة بالكيلو جول عندما يتفاعل  25غم من  ،Na2O2عل ًما �أ ّن كتلته المولية تساوي
 78غم/مول؟

السؤال الرابع :احسب حرارة التفاعل ال�آتيB2O3(s) + 3H2O(g) ∆H ..... :
ُّ

باستخدام المعادلات ال�آتية:

)B2H6(g) + 3O2(g

		 )2B(s) + 3/2 O2(g
B2O3(s) :∆H = -1273 KJ
)H2(g) + 1/2 O2(g
H2O(l) :∆H = -286 KJ
		 )H2O(l
)H2O(g
:∆H = 44 KJ
		 )2B(s) + 3H2(g
B2H6(g) :∆H = 36 KJ
السؤال الخامس� :إذا كانت حرارة التفاعل القياس ّية للمعادلة ال�آتية:
ُّ
 92.38 KJــ = ْ 2NH3(g) : ∆H

)3H2(g) + N2(g

فما حرارة التفاعل القياسية للمعادلتين ال�آتيتين؟
4NH3(g) : ∆H ْ = ...... KJ
NH3(g) : ∆H ْ = ...... KJ

)6H2(g) + 2 N2(g
)3/2H2(g) + 1/2 N2(g
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السؤال السادس :احسب حرارة التفاعل القياسية للتفاعل
ُّ
)2Fe(s) + Al2O3(s

)2Al(s) + Fe2O3(s

باستخدام المعادلتين ال�آتيتين:
Al2O3(s): ∆H ْ = -1669.8 KJ

)2Al(s) + 3/2 O2(g

Fe2O3(s): ∆H ْ = -822.2 KJ

)2Fe(s) + 3/2 O2(g

السؤال السابع :صنّف ال�أنظمة ال�آتية �إلى مفتوح ،ومغلق ،ومعزول:
ُّ
 1حساء طعام في قارورة تيرموس مغلقة.
 2الطالب في غرفة نومه.
 3الهواء في كرة التنس.
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اختبار الفترة الثاني
المحاليل والكيمياء الحرارية

السؤال الاول :اختر رمز الاجابة الصحيحة فيما يلي:
 )1أ� ّي ال�آتية يبقى ثابت ًا عند تخفيف محلول مائي؟
ب) عدد مولات المذاب
�أ) عدد مولات المذيب
د) تركيز المحلول
ج) كتلة المحلول
 )2ما تركيز المحلول الناتج عن إ�ضافة  1.5لتر من الماء النقي إ�لى محلول كلوريد الصوديوم تركيزه()0.5
مول/لتر ،وحجمه  0.5لتر؟
�أ)  0.17مول/لتر

ب)  0.5مول/لتر

ج)  0.125مول/لتر

د)  0.25مول/لتر

 )3أ�ي العبارات ال�آتية صحيحة فيما يخص التفاعل؟

2H2O(g)+ 483.6 KJ

)2H2(g)+ O2(g

�أ) �إشارة  ΔHموجبة والتفاعل ماص للطاقة .ب) �إشارة  ΔHسالبة والتفاعل ماص للطاقة.
د) �إشارة  ΔHموجبة والتفاعل طارد للطاقة.
ج) �إشارة  ΔHسالبة والتفاعل طارد للطاقة.
 )4ما النظام الذي لا يسمح بتبادل المادة ويسمح بتبادل الطاقة بين النظام والمحيط؟
د) النظام المثالي
ج) النظام المعزول
ب) النظام المفتوح
�أ) النظام المغلق

السؤال الثاني:
أ�) ما المقصود بكل من :الذائبية ،القانون ال�أول للديناميكا الحرارية؟
ب) علل:
تت�أثر مولارية المحلول بدرجة الحرارة.
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السؤال الثالث:
تم �إذابة  22غم ( HClك.م المذاب  HCl = 36.5غم/مول) في كمية من الماء لتكوين محلول تركيزه بالنسبة المئوية
الكتلية يساوي  ، 37%وكثافة المحلول تساوي  1.19غم /مل .احسب ما يلي:
 )2المولارية.

 )1النسبة المئوية(كتلة/حجم) بوحدة غم/مل.

السؤال الرابع:
�أ) تم �إضافة  30مل من حمض الكبريتيك( )H2SO4الذي كثافته  1.8غم/مل تدريجياً �إلى  70مل من الماء المقطر،
ف�إذا علمت �أ ّن الكتلة المولية لحمض الكبريتيك  98غم/مول ،احسب ما يلي:
 تركيز المحلول بوحدة(غم/سم)3 المولارية.ب) �إذا علمت �أ ّن حرارة التفاعل تساوي  -3268.4كيلوجول للتفاعل ال�آتي:
)12CO2(g) + 6H2O(l

)2C6H6(l) + 15O2(g

احسب حرارة التكوين القياسية للبنزين( )C6H6علماً �أ ّن حرارة التكوين المولية لــِ  = O2صفرCO2 = -393.5 ، H2O ،
 = -285.8كيلوجول/مول
ج) احسب حرارة التفاعل القياسية للتفاعل ال�آتيC2H6(g):
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) C2H4(g) + H2(gباستخدام المعادلات ال�آتية:

