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تُ َع ُّد أ�ملاح البحر الميت من الثروات الطبيعية المميزة في فلسطين.
ما أ�همية المحاليل في الحياة؟

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة ،والتفاعــل مــع أ�نشــطتها أ�ن يكونــوا قادريــن علــى
توظيــف المعرفــة بالمحاليــل فــي ســياقات حياتيــة متعــددة ،مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:

تفسير كيف ّية حدوث عمل ّية ال�إ ذابة بالرسم.
تصنيف عمل ّية ال�إ ذابة من حيث الطاقة عملياً.
تصنيف المحاليل حسب درجة ال�إ شباع.
استنتاج بعض العوامل المؤثرة في الذائبية عملياً.
حساب تركيز المحاليل بطرق متن ّوعة.
تحضير محاليل بتراكيز محد ّدة.
�إجراء حسابات تتعلق بعمل ّية التخفيف.
التع ّرف �إلى بعض الخواص الجامعة للمحاليل عملياً.
البحث في تطبيقات المحاليل المختلفة.
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ال�ذابة وحرارة المحلول
( :)1.2عمل ّية إ

(:)The Solution Process and Heat of Solution

تعرفــت فــي صفــوف ســابقة �أن المحلــول مخلــوط متجانــس مــن
المذيــب والمــذاب ،و �إذا كان المذيــب مــا ًء تُســمى محاليــل مائيــة ،ولكــن
هــل تســاءلت يومـاً :لمــاذا يــذوب ملــح الطعــام والســكر فــي المــاء؟ ولمــاذا
لا يــذوب الزيــت فــي المــاء ،كمــا فــي الشــكل ( ،)1 - 2بينمــا يــذوب
فــي مذيبــات عضويــة ،كالبنزيــن والهكســان؟ وهــل يصاحــب عمل ّيــة ال�إ ذابــة
تغيّــر فــي الطاقــة؟ لل�إ جابــة عــن هــذه التســاؤلاتَ ،ن ّف ـ ِذ ال�أنشــطة ال�آتيــة:

الشكل ( :)1 - 2مخلوط الماء والزيت

نشاط ( :)1ذوبان ملح كلوريد الصوديوم  NaClفي الماء:
ت�أ ّمل الشكل ال�آتي جيدًا ،ث ّم �أجب عن ال�أسئلة التي تليه:

- -1ما الذ ّرة في جزيء الماء التي تحمل شحنة جزئية سالبة؟ وما الذ ّرة التي تحمل شحنة جزئية موجبة؟
- -2صف طريقة ترتيب جزيئات الماء حول �أيونات الكلور و�أيونات الصوديوم.
تفسر حدوث عمل ّية ال�إ ذابة ،بنا ًء على المخطط ال�آتي:
- -3اقترح خطوات ّ
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بعد �إجابتك عن ال�أسئلة السابقة ،لاحظت �أ ّن لقوى التجاذب بين جزيئات المادة في حالة السيولة
يضا دو ٌر مه ٌّم في تكوين المحاليل.
والصلابة دو ًرا مه ًّما في ربط الجزيئات بعضها مع بعض ،وهذه القوى لها �أ ً
وللتع ّرف �إلى العلاقة بين المذاب والمذيب وقوى التجاذب بينهماَ ،ن ِّف ِذ النّشاط ال�آتي:
نشاط ( :)2العلاقة بين قوى التجاذب والذوبان:
المواد وال�أدوات:
مــاء مقطّــر ،وهكســان ،وكحــول ،وزيــت ،وس ـ ّكر ،و�أنابيــب اختبــار ســعة  20مــل عــدد( ،)6ومي ـزان
حســاس ،ومحقــن طبــي �أو ماصــة.
ّ
خطوات العمل:
�- -1أحضــر ســتة �أنابيــب اختبــار ســعة  20مــل ،ورقّمهــا ،ثـ ّم ضــع فــي ال�أنبــوب ال�أول والثانــي والثالــث
 10مــل مــن المــاء ال ُمقطّــر.
ضــف  1غــم ســ ّكر لل�أنبــوب ال�أول ،و 1مــل كحــول لل�أنبــوب الثانــي ،و 1مــل زيــت لل�أنبــوب
�- -2أ ْ
الثالــث.
 3اعمــل علــى مــزج المكونــات فــي كل �أنبــوب بالضــرب ب إ�صبعــك علــى ال�أنبــوب� ،أو مــن خــلالَر ِّج ـ ِه بلطــف .مــاذا تُلاحــظ؟
- -4ك ـ ّر ْر الخطوتيــن الثانيــة والثالثــة باســتعمال الهكســان كمذيــب .مــاذا تُلاحــظ؟ س ـ ّج ْل ملاحظاتــك
فــي جــدول.
ال�أسئلة:
- -1هل يختلف ذوبان المواد الثلاث في الماء والهكسان؟
- -2اقترح قاعدة للتنبؤ بذوبان المواد المختلفة عند مزجها.
لعلّــك لاحظــت بعــد تنفيــذك النّشــاط الســابق �أ ّن للتركيــب الجزيئــي للمــذاب والمذيــب دو ًرا مه ًّمــا
فــي عمليّــة ال�إ ذابــة ،وحيــث �إ ّن شــكل الجــزيء وتركيبــه يحــددان قطبيتــه .فالمـواد القطبيــة وال�أيونيــة تــذوب فــي
المذيبــات القطبيــة كالمــاء ،والمـواد غيــر القطبيــة تــذوب فــي المذيبــات غيــر القطبيــة كالهكســان ،والقاعــدة
العامــة تقــول" :الشــبيه يذيــب الشــبيه" ( ،)Like Dissolves Likeوهــذا يعتمــد علــى قــوى التجــاذب
3

بيــن دقائــق المذيــب ،وقــوى التجــاذب بيــن دقائــق المــذاب ،وقــوى التجــاذب بيــن دقائــق المذيــب والمــذاب
عنــد تك ـ ّون المحلــول .ففــي النّشــاط الســابق ،نجــد �أ ّن الزيــت يــذوب فــي الهكســان؛ ل�أ ّن كليهمــا غيــر
قطبــي ،والروابــط بيــن جزيئاتهمــا ضعيفــة ومتقاربــة فــي القــوة ،ولكنــه لا يــذوب فــي المــاء؛ ل�أ ّن جزيئــات المــاء
قطبيــة ،وترتبــط فيمــا بينهــا بترابــط هيدروجينــي قــوي �أكبــر مــن قــوة ارتباطهــا بجزيئــات الزيــت .وفــي المقابــل
فـ إ� ّن جزيئــات الكحــول قطبيــة تــذوب فــي المــاء؛ ل�أنّــه تنشـ�أ بيــن جزيئاتهمــا قــوى متبادلــة �أقــوى مــن الروابــط
بيــن جزيئاتهمــا قبــل تكويــن المحلــول.
سؤال �أ ّي المواد ال�آتية تذوب في الماء:
NH3 ، CCl4 ، HCl ، CH4؟
توصلــت ممــا ســبق �أنّــه عنــد ذوبــان مــادة مع ّينــة فــي مذيــب مــا ،ف ـ إ� ّن دقائــق المــذاب تنتشــر بيــن
ّ
دقائــق المذيــب ،فمــا �أثــر �إذابــة مــادة مــا علــى درجــة ح ـرارة المحلــول؟ لل�إ جابــة عــن هــذا التســاؤلَ ،ن ِّف ـ ِذ
النّشــاط ال�آتــي:
نشاط ( :)3تصنيف المحاليل حسب الطاقة المصاحبة لعمل ّية الذوبان:
المواد وال�أدوات:
مــاء مقطّــر ،وثيوكبريتــات الصوديــوم  ،Na2S2O3وهيدروكســيد الصوديــوم  ،NaOHوميــزان حــرارة،
وك�أســان زجاجيــان ســعة كل واحــد  100مــل ،ومخبــار مــد ّرج ســعته  50مــل ،وقضيــب زجاجــي.
خطوات العمل:
َ - -1ض ْع  30مل من الماء المقطّر في كل ك�أس ،و ِق ْس درجة الحرارة ،وس ِّج ْلها.
وض ْعهــا فــي الــك�أس الــذي يحتــوي علــى المــاء ،ث ـ ّم ح ـ ِّر ِك
- -2ز ِْن  5غــم مــن ثيوكبريتــات الصوديــومَ ،
المحلــول بقضيــب زجاجــي.
- -3س ّج ْل درجة حرارة المحلول الناتج.
- -4ك ّر ْر الخطوات من  3-1باستخدام هيدروكسيد الصوديوم بد ًلا من ثيوكبريتات الصوديوم.
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َ -5د ِّو ِن النتائج التي حصلت عليها في الجدول ال�آتي:
المادة الذائبة
ثيوكبريتات
الصوديوم

درجة الحرارة الابتدائ ّية ( ْ س) درجة الحرارة النهائ ّية ( ْ س) الفرق في درجات الحرارة
(د -2د)1
(د)2
(د)1

هيدروكسيد
الصوديوم

بنا ًء على النتائج المدونة في الجدول ،اقترح تصنيفًا للمحلولين حسب التغّير في الطاقة.
يمكــن تفســير التغ ّيــر فــي الطاقــة الحراريّــة لمحلــول هيدروكســيد الصوديــوم وثيوكبريتــات الصوديــوم،
مــن خــلال فهــم �آليــة تكــ ّون المحلــول ،والتــي تمــر فــي ثــلاث خطــوات متلازمــة ،هــي:
الخطــوة ال�أولــى :تباعــد دقائــق المــذاب بعضهــا عــن بعــض ،وهــذا يتطلّــب تزويدهــا بطاقــة للتغلّــب علــى
ماصــة للطاقــة (.)ΔH1
قــوى التجــاذب بينهــا ،وهــذه عمل ّيــة ّ
الخطــوة الثانيــة :تباعــد دقائــق المذيــب بعضهــا عــن بعــض ،وهــذا يتطلّــب تزويدهــا بطاقــة للتغلّــب علــى
ماصــة للطاقــة (.)ΔH2
قــوى التجــاذب بينهــا ،وهــذه �أ ً
يضــا عمل ّيــة ّ
الخطــوة الثالثــة :تجــاذب دقائــق المذيــب مــع دقائــق المــذاب؛ لتكويــن قــوى جديــدة بينهمــا ،وهــذه عمل ّيــة
طــاردة للطاقة (.)ΔH3
ماصــة للطاقــة
وتســمى محصلــة الطاقــة المصاحبــة لعمل ّيــة إ
ال�ذابــة حــرارة المحلــول ،وقــد تكــون ّ
أ�و طــاردة لهــا.

5

( :)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
رســب �أيــة كم ّيــة �إضافيــة مــن المــذاب� ،أمــا
�أكبــر ك ّميــة مــن المــادة المذابــة عنــد درجــة الحـرارة 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
قليلــة مــن بلــورات المــذاب ،كمــا فــي الشــكل (.)2 - 2

الشكل ( :)2 - 2تبلور �أسيتات الصوديوم من محلوله فوق المشبع

وتع ـ ّرف الذائب ّيــة ب�أنّهــا �أكبــر كتلــة 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
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ترسب المذاب
ُّ

ويمكن تحضير المحلول فوق المشبع ب إ�ذابة كم ّية زائدة عن حد ال�إ شباع من المذاب في كتلة ثابتة
من المذيب بوساطة التسخين ،ويترك المحلول لتنخفض درجة حرارته في سكون دون تحريك.
وتتوقــف ذائب ّيــة المــواد فــي مذيــب معيــن علــى عــدة عوامــل ،منهــا :طبيعــة المــذاب والمذيــب،
ودرجــة الحــرارة ،والضغــط.

أ�و ًلا :طبيعة المذاب والمذيب:
بال�إ ضافة �إلى مدى التوافق بين قوى التجاذب بين دقائق المحلول مقارن ًة مع تلك الموجودة بين دقائق
المذيب النقي والمذاب النقي ،هناك عوامل �أخرى ترتبط بطبيعة كل من المذيب والمذاب تؤثر في عملية
ال�إ ذابة ،منها الكتلة المولية للمذاب ،والتركيب الجزيئي للمذاب والمذيب.
و �إذا كان المــذاب مــادة �أيونيــة كال�أمــلاح ،فـ إ� ّن ذائب ّيتهــا تختلــف مــن ملــح ل�آخــر ،فذائبيــة AgCl
تســاوي  4 - 10 × 9.00غــم 100/غــم مــاء عنــد  ْ 20س ،فــي حيــن ذائبيــة  NaClتســاوي  36.00غــم100/
غــم مــاء عنــد درجــة الح ـرارة نفســها ،ويعــزى ذلــك؛ لقــوة الرابطــة ال�أيونيــة فــي البلــورة مــن جهــة و�أيونــات
الملــح والمذيــب مــن جهــة �أخــرى ،فهــذه ال�أمــلاح لا تــذوب �إلا فــي المذيبــات التــي لهــا قــدرة كافيــة علــى
تشــكيل روابــط قويــة مــع تلــك ال�أيونــات.
�أمــا بالنســبة لذائبيــة الغــازات فــي المــاء ،فـ إ� ّن الغــازات غيــر القطبيــة ،مثــل
 ،O2والغــازات قليلــة القطبيــة مثــل  NOتكــون ذائبيتهــا قليلــة جـدًا؛ بســبب
ضعــف قــوة ترابــط جزيئــات المذيــب بالمــذاب ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
فـ إ� ّن الكائنــات الح ّيــة المائ ّيــة ســتموت دون هــذه الكم ّيــة القليلــة ،ومــن ناحيــة
�أخــرى هنالــك غــازات ذائبيتهــا فــي المــاء كبيــرة ج ـدًا ،مثــل HCl؛ ل�أنّهــا
تتفاعــل مــع المــاء كال�آتــي:
)H3O+(aq) + Cl-(aq

َف ِّك ْر:

علــى الرغــم مــن �أ ّن غــاز
ثانــي �أكســيد الكربــون غيــر
قطبــي� ،إلا �أ ّن ذائبيّتــه فــي
المــاء �أعلــى بكثيــر مــن
ذائب ّيــة  O2و N2

)HCl(g) + H2O(l
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ثاني ًا :درجة الحرارة:

يعتمــد ت�أثيــر درجــة الحـرارة علــى ذائبيّــة المــادة علــى حـرارة المحلــول .وللتعـ ّرف �إلــى ت�أثيــر درجــة
الحــرارة علــى ذائب ّيــة ال�أمــلاح فــي المــاءَ ،نفِّــ ِذ النّشــاط ال�آتــي:
نشاط ( :)4أ�ثر درجة الحرارة على ذائب ّية ال�أملاح:
المواد وال�أدوات:
نتـرات البوتاســيوم  ،KNO3ومــاء مقطّــر ،و�أنبوبــا اختبــار ســعة  20مــل ،وكــؤوس زجاجيــة ،وميـزان حـرارة،
حســاس ،وورق ترشــيح ،وقُمــع ترشــيح ،وحامــل �أنابيــب ،وقضيــب زجاجــي.
وميـزان ّ
خطوات العمل:
ُ - -1خذ �أنبو َبي اختبار ،وضع في كل منها  10غم ماء مقطّر.
حضر ك�أسين زجاجيين كح ّمام مائي ،في �أحدهما ثلج مجروش مع الماء ،وال�آخر ماء بدرجة
ّ - -2
حرارة الغرفة.
- -3ضع كل �أنبوب في ك�أس من الكؤوس ،وانتظر حتى تتساوى درجة حرارة الماء في ال�أنبوب مع
درجة حرارة الماء في الك�أس ،وابد�أ ب إ�ضافة نترات البوتاسيوم �إلى ال�أنبوبين تدريج ًّيا مع التحريك
بوساطة قضيب زجاجي ،حتى يصل كل محلول �إلى حالة ال�إ شباع.
الحساس ،ماذا تلاحظ على الوزن
- -4رشّ ْح كل محلول ناتج ،وز ِِن المحلول الراشح بوساطة الميزان ّ
مقارنة بوزن الماء الذي وضعته في ال�أنبوبين قبل �إضافة الملح؟ جد كم ّية الملح الذائبة.
- -5س ّجل النتائج في الجدول ال�آتي:
الملح

كميّة الملح الذائبة عند
صفر(ْس)

كميّة الملح الذائبة عند درجة
حرارة الغرفة

نترات البوتاسيوم في  10غم ماء
نترات البوتاسيوم في  100غم ماء

لعلّك لاحظت من النشاط السابق �أ ّن ذائب ّية نترات البوتاسيوم في الماء تزداد بزيادة درجة الحرارة،
وهذا ينطبق على كثير من ال�أملاح ،والشكل ( )3 - 2ال�آتي يب ّين منحنيات الذائب ّية لعدد من ال�أملاح في
الماء عند درجات حرارة مختلفة.
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الشكل ( :)3 - 2منحنيات الذائب ّية لعدد من ال�أملاح في الماء عند
درجات حرارة مختلفة

تقل ذائب ّية معظم الغازات في الماء بزيادة درجة الحرارة.

مثال :بالاعتماد على الشكل (� ،)3 - 2أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�- -1أي ال�أملاح تقل ذائب ّيتها بزيادة درجة الحرارة؟
�- -2أي ال�أملاح �أقل ذائب ّية عند  ْ 10س؟
- -3كم غرا ًما من كلوريد البوتاسيوم  KClيذوب في  200غم ماء عند  ْ 80س؟
- -4ماذا تعنى كل نقطة على المنحنى؟
- -5ع ّين نقطة تمثّل محلو ًلا غير مشبع ،و�أخرى تمثّل محلو ًلا فوق مشبع لملح كلوريد البوتاسيوم .KCl
الحل:
- -1تلاحــظ مــن الشــكل �أ ّن ملــح كبريتــات الســيريوم  Ce2(SO4)3تقــل ذائب ّيتــه بزيــادة درجــة الحـرارة ،وهــذا
(ماصــة) ،فـ إ� ّن
يعتمــد علــى حـرارة المحلــول ،فـ إ�ذا كانــت حـرارة المحلــول الملحــي المشــبع مكتســبة ّ
تســخين المحلــول ســيزيد مــن ذائب ّيــة الملــح المــذاب ،و �إذا كانــت مفقــودة (طــاردة) ،ف ـ إ� ّن تســخينه
ســيقلل مــن ذائب ّيــة الملــح المــذاب.
- -2تلاحظ من الشكل �أ ّن الملح الذي له �أقل ذائب ّية عند  ْ 10س هو ملح .KClO3
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- -3تلاحظ من منحنى ذائبية كلوريد البوتاسيوم عند درجة حرارة  ْ 80س:
يذوب تقري ًبا  52غم  KClفي  100غم ماء.
يذوب س غم  KClفي  200غم ماء.
�إذن ،س = 104غم من  KClتذوب في  200غم ماء.
- -4تعنــي كل نقطــة علــى المنحنــى �أ ّن كل ملــح وصــل لحالــة �إشــباع عنــد تلــك الدرجــة مــن الح ـرارة،
وتختلــف حالــة ال�إ شــباع مــن درجــة ل�أخــرى.
- -5لتعيين نقطة تمثل محلو ًلا غير مشبع ،ن�أخذ �أي نقطة تقع تحت المنحنى لملح  ،KClفمث ًلا :عند
 ْ 50س النقطة التي تقابل  20غم تمثّل محلو ًلا غير مشبع للملح .ولتعيين نقطة فوق مشبع ،ن�أخذها
فوق المنحنى ،مثل النقطة المقابلة لـ  50غم تمثل محلو ًلا فوق مشبع.
ســؤال قــام ثائــر بخلــط  75غــم مــن  KClفــي  200غــم مــاء مق ّطــر عنــد ° 20س ،فـ إ�ذا علمــت أ� ّن
ذائب ّيــة  KClهــي  34غــم 100/غــم مــاء عنــد درجــة الحــرارة نفســها:

 - 1ما ك ّمية  KClالذائبة؟
 - 2هل المحلول الناتج مشبع �أم غير مشبع؟
المترسبة من KCl؟
 - 3ما مقدار الكمية
ّ

ثال ًثا :الضغط:
ولكن بالنسبة
بشكل عام لا يؤثر الضغط على ذائب ّية المواد الصلبة والسائلة في المذيبات السائلةّ .
للغازات ،ف إ� ّن ذائب ّيتها تزداد بزيادة ضغطها الجزئي الواقع على سطح المحلول ،ولربما لاحظت يو ًما عند
فتحك عب ّوة مشروب غازي تناثر المشروب خارج العب ّوة .لماذا؟
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( :)3.2الطرق الكم ّية للتعبير عن تركيز المحاليل
(:)Quantitative Ways of Expressing Concentration
تحــرص الشــركات والمصانــع الغذائيــة والدوائيــة ،والمختبــرات الطب ّيــة علــى اســتخدام المحاليــل
بتراكيــز محـدّدة؛ وللتعـ ّرف �إلــى مفهــوم تركيــز المحلــول ،ت�أمــل الشــكل ( )4 - 2الــذي يبيّــن محاليــل مائيّــة
الســؤال الــذي يليــه:
مختلفــة لبيرمنغنــات البوتاســيوم  ،KMnO4ثــ ّم �أجــب عــن ُّ

المحلول ()1

المحلول ()2

المحلول ()3

الشكل ( :)4 - 2محاليل مائية لبيرمنغنات البوتاسيوم

رتّب المحاليل المب ّينة في الشكل ( )4 - 2السابق حسب التركيز ،وما المعيار الذي استندت �إليه؟
السؤال السابق� ،أنّه يمكن تصنيف المحاليل من حيث التركيز بطريقة وصف ّية
تب ّين لك من خلال مناقشة ُّ
من خلال اللون ،ولكن هل يمكن تحديد كميّة المذاب بدقة؟ يشير مصطلح التركيز �إلى العلاقة الكميّة بين المذاب
والمذيب في المحلول ،وهناك طرق مختلفة للتعبير عن التركيز منها النسبة المئوية للمذاب ،والمولارية.

أ�و ًلا :النسبة المئوية للمذاب (:)Percent Concentration
يمثــل الشــكل ( )5 - 2محاليــل متن ّوعــة مكتــوب عليهــا تراكيــز بنســب مئويــة مختلفــة .مــاذا تعنــي
لــك هــذه النســب؟

الشكل ( :)5 - 2محاليل بتراكيز متن ّوعة
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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 الرياض ّيــة ال�آتيــة:
النسبة المئوية الكتلية لـلمذاب = (كتلة المذاب÷ كتلة المحلول) × % 100
حيث �إ ّن كتلة المحلول = كتلة المذاب  +كتلة المذيب
3
 1لتر= 1000سم
=  1000مل.
وعنــد التعبيــر عــن تركيــز محاليــل السـوائل فــي السـوائل يفضــل اســتخدام النســبة
المئويــة الحجميــة للمــذاب.
ويمكن �إيجادها من العلاقة الرياض ّية ال�آتية:
النسبة المئوية الحجمية للمذاب = ( حجم المذاب÷ حجم المحلول)× % 100
مثــال(ُ :)1يســتخدم محلــول هيبوكلوريــت الصوديــوم  NaOClفــي �إزالــة البقــع عــن الملابــس ،وفــي
تبييــض �أليــاف لــب الخشــب المســتخدم فــي صناعــة الــورق ،ف ـ إ�ذا احتــوى محلــول كتلتــه  200غــم
علــى  30غــم مــن هيبوكلوريــت الصوديــوم .احســب النســبة المئويــة الكتليــة
لهيبوكلوريــت الصوديــوم فــي المحلــول.
الحل:

النسبة المئوية الكتلية = (كتلة المذاب÷ كتلة المحلول) × %100

�إذن ،النسبة المئوية الكتلية لهيبوكلوريت الصوديوم =
(  30غم  200÷ NaOClغم ) × % 15 = % 100

مثــال( :)2فــوق �أكســيد الهيدروجيــن  H2O2ســائل لا لــون لــهُ ،يســتخدم محلولــه مطهـ ًرا ،وفــي قصــر
يضــا فــي تنظيــف الصــور الزيتيــة
الحساســة ،كالشــعر ،والريــش ،والقطــن ،و ُيســتخدم �أ ً
�أل ـوان الم ـواد ّ
القديمــة .فـ 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.
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وهناك طريقة أ�خرى للتعبير عن النسبة المئوية لتركيز المحاليل تتمثل بنسبة كتلة المذاب
إ�لى حجم المحلول ،ومثال ذلك :إ�ذابة كلوريد الصوديوم الصُّ لب في حجم مع ّين من الماء.
مثال (ُ :)3يســتخدم محلول سـ ّكر الجلوكوز في المشــافي بتركيز ( % 5غم/ســم ،)3كم غرا ًما من
سـ ّكر الجلوكــوز يلــزم لتحضيــر  1.5لتر 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 كانــت كم ّيــة المــذاب فــي المحلــول صغيــرة جــدًّا ،فيمكــن
التعبيــر عــن تركيــزه بنســبة جــزء مــن مليــون ( ،)ppmوالتــي تعبــر عــن كم ّيــة
المــذاب مثــ ًلا بالمليغــرام لــكل لتــر مــن المحلــول (ملغم/لتــر)� .أو بنســبة
جــزء مــن بليــون ( ،)ppbوالتــي تعبــر عــن كم ّيــة المــذاب بالملغـرام /م 3مــن
المحلــول .وتُســتخدم هــذه الطريقــة فــي القياســات الدقيقــة ،خاصــ ًة فــي
مصانــع ال�أدويــة ،وتركيــز المبيــدات الحشــرية والعشــبية فــي ال�أنســجة الح ّيــة،
يوضــح تركيــز
وتركيــز ال�أيونــات المعدن ّيــة فــي المــاء ،والشــكل (ّ )6 - 2
ال�أيونــات فــي ميــاه الشــرب .فعلــى ســبيل المثــال ،نلاحــظ �أن تركيــز �أيونــات
الفلوريــد يســاوي  ،0.2 ppmوهــذا يعنــي �أ ّن كل لتــر مــن المحلــول يحتــوي
علــى  0.2ملغــم.

الشكل ( :)6 - 2تركيز ال�أيونات
في مياه الشرب

ســؤال ُي َعـ ُّد الجليســرين  C3H8O3مــادة كيميائيــة عديمــة اللــون والرائحــة،

ويمتــاز بخـواص طبيعيــة تجعــل منــه مــاد ًة مهمـ ًة فــي صناعــة مـواد 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
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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 تحضيــر محلــول ب إ�ذابــة 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.

ُيس ّمى المحلول المائي للفورمالدهيد ( )HCOHبالفورمالين؛ �إذ ُيستخدم المحلول
سؤال
المخ ّفف منه في حفظ العينات البيولوجية .احسب حجم محلول فورمالين تركيزه  0.1مول/لتر
يحتوي على  6غم من الفورمالدهيد.

( :)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:
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نشاط ( :)5تخفيف المحلول:
المواد وال�أدوات:
حساس ،ودورق حجمي سعة  100مل ،وقضيب زجاجي،
س ّكر المائدة ،وماء مقطّر ،وميزان ّ
ومخبار مد ّرج سعة  100مل ،وك�أس زجاجي سعة  400مل.
خطوات العمل:
حساس.
- -1زِن  10غم س ّكر باستخدام ميزان ّ
�- -2أضف  10غم س ّكر �إلى الدورق الحجمي سعة  100مل،
ضف كمية من الماء المقطّر ،ث ّم ح ّرك المزيج جيدًا
و�أ ْ
الس ّكر ،واستمر ب إ�ضافة الماء المقطّر مع
حتى يذوب ّ
التحريك حتى ال�إ شارة المب ّينة على عنق الدورق.
حض ْر َتــه فــي ك�أس ،ثــ ّم
3اســكب المحلــول الــذي َّباســتخدام مخبــار مــدرج ،ضــع  50مــل مــاء 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
نســتنتج 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.
عنــد تخفيــف المحاليــل الحمض ّيــة المر ّكــزة ،نضيــف الحمــض تدريج ًّيــا �إلــى المــاء ،و ُيحـ ّذ ُر مــن
�إضافــة المــاء �إلــى الحمــض؛ ل�أ ّن الحـرارة الناتجــة عــن الاذابــة تكفــي لغليــان المحلــول الحمضــي
الناتــج ،مــا يــؤدي �إلــى فورانــه ،وتناثــره خــارج ال�إ نــاء المســتخدم للتخفيــف.
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مثــال� :إذا كان لدينــا محلــول مــن هيدروكســيد الصوديــوم  ،NaOHتركيــزه  4مول/لتــر� ،أخــذت منــه
ك ّميــة حجمهــا  500ســم ،3و�أضيــف �إليهــا ك ّميــة مــن المــاء حتــى �أصبــح تركيــزه الجديــد  1مول/لتــر،
احســب حجــم المــاء المضــاف.
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.

( :)5.2الخواص الجامعة للمحاليل غير ال�أيونية (:)Colligative Properties

	�إذا سمعت النشرة الج ّوية في �أحد �أيام الشتاء الباردة ،وعل ّمت �أ ّن هناك حالة انجماد شديدة ،و�أ ّن
درجة الحرارة ستكون دون الصفر المئوي ،فكيف يمكنك حماية سيارتك من خطر تجمد الماء فيها؟
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�إضافة مادة مانعة للتجمد �إلى الماء في مب ّرد (راديتر) سيارة

رش الملح على الطرق؛ لمنع التجمد

قد تبدو الظواهر التي تعبر عنها الصورتان �أعلاه م�ألوفة في المناطق الباردة جدًّا ،ورغم تكلفة المواد
المستخدمة و�أضرارها البيئية� ،إلا �أنّها مهمة للتقليل من �أخطار تجمد الماء .وقد تعل ّمت سابقًا �أ ّن لكل مادة
نق ّية خواص فيزيائية محدّدة ،كدرجة التجمد ،ودرجة الغليان ،فهل تتغير هذه الخواص ب إ�ضافة مواد ذائبة؟
وهل يؤثر تركيز المحلول على مقدار التغيير؟
لقــد وجــد عمليـاً �أ ّن المحاليــل المائيــة تتجمــد علــى درجــة حـرارة �أقــل مــن الصفــر ،وتغلــي علــى درجــة
حـرارة �أعلــى مــن درجــة غليــان المــاء المقطّــر مــا يــد ّل علــى �أ ّن المــادة المضافــة عملــت علــى خفــض درجــة
تجمــد المحلــول ،ورفــع درجــة غليانــه و�أ ّن مقــدار الانخفــاض فــي درجــة التجمــد ،والارتفــاع فــي درجــة
الغليــان يعتمــد علــى عــدد دقائــق المــادة المذابــة فــي المحلــول ،وليــس علــى خصائصهــا الكيميائيــة.
ويعــزى الارتفــاع فــي درجــة غليــان المحلــول �إلــى �أ ّن قــوى التجــاذب بيــن دقائــق المذيــب والمــذاب تُقلِّـ ُل مــن
عــدد جزيئــات المذيــب المتبخــرة مــن ســطح المحلــول ،وكلمــا اســتمر التبخــر مــن المحلــول ازداد تركيــزه،
فترتفــع درجــة غليانــه باســتمرار ،كمــا يوضــح الشــكل ( )7 - 2ال�آتــي:

الشكل ( :)7 - 2منحنى درجة الغليان للماء المقطّر ،ومحلول الس ّكر في الماء
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أ�ختبر نفسي
السؤال ال�أول :اختر رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل مما ي�أتي:
ُّ
 1مــا تركيــز المحلــول الناتــج عــن �إضافــة  1.5لتــر مــن المــاء �إلــى محلــول مائــي ،حجمــه  0.5لتــر ،وتركيــزه
1مول/لتر؟
د)  1.5مول/لتر
ج)  1مول/لتر
ب)  0.5مول/لتر
�أ)  0.25مول/لتر
 2علا َم يعتمد مقدار الانخفاض في درجة تجمد المحلول؟
د) حجم المذيب.
ج) حجم المحلول.
�أ) عدد دقائق المذاب .ب) نوع المذيب.
� 3أي الخصائص ال�آتية تزداد قيمتها للمحلول عند �إذابة مادة غير متطايرة في مذيب؟
د) الضغط البخاري.
ج) معدل التبخر.
ب) درجة التجمد.
�أ) درجة الغليان.
� 4أي من ال�آتية يبقى ثاب ًتا عند تخفيف المحلول؟
�أ) عدد مولات المذاب .ب) عدد مولات المذيب .ج) كتلة المحلول

د) حجم المحلول.

 5ما 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 كم ّية �إضافية من المذاب عند الظروف نفسها.
وضح المقصود بكل من :المولارية ،وحرارة المحلول.
السؤال الثانيّ :
ُّ
الســؤال الثالــث :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.
السؤال الرابع :علل ال�آتية:
ُّ
	 1يذوب الكحول ال�إ يثيلي  CH3CH2OHفي الماء.
	 2عند فتح غطاء �إحدى عبوات المشروبات الغازية ،نلاحظ انطلاق فقاعات من الغاز.
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اختبار الفترة الثانية
السؤال ال�أول :اختر رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل مما ي�أتي:
ُّ
�1 1أي المحاليل ال�آتية لها �أعلى تركيز؟

2 2ما التركيز الذي وحدة قياسه مل /لتر؟
ب) الذائبية.
�أ) الكثافة.

ج) المولارية.

د) النسبة المئوية الحجمية.

3 3مــا 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.

 4ما ظروف الضغط ،ودرجة الحرارة التي تزيد من ذائبيّة الغازات في الماء؟
ب) خفض الضغط ،ودرجة الحرارة.
�أ) زيادة الضغط ،ودرجة الحرارة.
د) خفض الضغط ،وزيادة درجة الحرارة.
ج) زيادة الضغط ،وخفض درجة الحرارة.
السؤال الثاني :ما المقصود بكل من ال�آتية :الذائب ّية ،وتركيز المحلول.
ُّ
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 الرابــع :كــم مــل مــن المذيــب يجــب �إضافتهــا �إلــى  0.69لتــر مــن محلــول ،تركيــزه  2.4مول/لتــر؛
ُّ
للوصــول �إلــى تركيــز مقــداره  0.5مــول /لتــر؟

السؤال الخامس :علّل ما يلي:
ُّ
 1عند �إضافة مادة غير متطايرة وغير مت�أينة �إلى الماء يحدث ارتفاع في درجة غليان المحلول.
 2يذوب اليود  I2في رابع كلوريد الكربون  ،CCl4ولا يذوب في الماء.
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