" مفاهيم عــــامة

مقدمة :
النظرٌة الذرٌة « Dalton-1808 » :





كل مادة صغٌرة هً مكونة من دقائق صغٌرة جدا و غٌر قابلة لالنقسام تسمى الذرات .
جمٌع الذرات لعنصر ما متشابهة و لكنها تختلف عن العناصر االخرى .
عندما تتفاعل الذرات لتشكٌل المركبات او عندما تتحلل هذه االخٌرة تحافظ على هوٌتها .
عندما تتفاعل الذرات فإن اعدادها تشكل دوما نسبا بسٌطة '' القوانٌن الوزنٌة فً الكٌمٌاء ".

حاالت المادة  ( :تغٌرات الحالة ) :
 الحالة الغازٌة  :تتمٌز ب  * :تأخذ شكل الحٌز الموجودة فٌه ** قابلة للتمدد و االنضغاط.
 الحالة السائلة  :تتمٌز ب  * :تأخذ شكل الحٌز الموجودة فٌه ** غٌر قابلة لالنضغاط .
 الحالة الصلبة  :تتمٌز ب  * :لها شكل محدد ** غٌر قابلة لالنضغاط .
الطـــــور :
هو عبارة عن مادة متجانسة فزٌائٌا و كٌمائٌا فً جمٌع نقاط العٌنة  .كما ٌمكن ان تكون المادة فً عدة حاالت فً
اطوار مختلفة .
 نقول عن الجملة انها متجانسة عندما تحتوي على طور واحد .
 تكون المادة نقٌة فً احدى الحاالت الثالث للمادة المتجانسة بٌنما هذه االخٌرة ال تكون بالضرورة مادة نقٌة.
متجانس  +غٌر نقً
مثال  :ماء عادي
متجانس  +نقً
ماء مقطر

مميزات الذرة :
العدد الذري  : zو ٌمثل عدد البروتونات كما ٌمثل عدد االلكترونات فً حالة الذرة المتعادلة كهربائٌا .
العدد الكتلً A=Z+N : A
النظائر  :ذرات لها نفس العدد الذري و تختلف فً العدد الكتلً .

اسماعيل صفاء

أنواع االجسام :
 – 1الجسم البسيط  :هو عبارة عن جزٌئات ناتجة من اتحاد ذرات متماثلة ،

مثل O2 :

 – 2الجسم المركب  :هو عبارة عن جزٌئات ناتجة من اتحاد ذرات غٌر متماثلة  ،مثل H2O :
 – 3الجسم النقي  :هو عبارة عن مادة مكونة من جزٌئات متماثلة  ،مثل الماء المقطر

تركيز المحلول :
 -1التركيز الوزني  :هو وزن المذاب فً  1لتر من المحلول ( االجسام الصلبة و السائلة ) اما بالنسبة للغازات
فٌكون بالحجم.
 -2التركيز الموالري  :عدد موالت المذٌب فً  1لتر من المحلول
 -3التراكيز النظامية  :عدد المكافئات النظامٌة فً  1لتر من المحلول
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 -4التركيز المواللي  :عدد موالت المذاب فً  1111غ من المذٌب

 -5الكسر الكتلي

()%

المذاب
المحلول
 -6الكسر المولي:
المذاب
المحلول

العالقة بين التراكيز
الموالرٌة

نظامٌة
عدد البروتونات

(بالنسبة لألحماض)
الموالرٌة

نظامٌة
عدد االلكترونات

( اكسدة و ارجاع )
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مثال  511 :مل من ٌ H3PO4حتوي على  4.4غ من الحمض  .حٌث MH3PO4=98g/mol :
 4.4غ

 1.5لتر

 4.9غ

 1لتر

موالرٌة

أي الموالرٌة = 0.1 mol/L

النظامٌة = عدد البروتونات × الموالرٌة.
النظامٌة =  × 3الموالرٌة
N= 0.3 Eq.g/L

ثابت افوقادرو :
ٌعتبر  C12كمرجع لبقٌة المركبات االخرى حٌث NA=6.02*1023 :

القوانين الكتلية و الجزيئية :
-1
-2
-3
-4

قانون انخفاض الكتلة (: )Lavoisierأثناء تفاعل كٌمٌائً لجزيء ٌتحول إلعطاء جزٌئات أخرى  ،الذرة
تبقى على حالها و ال تتغٌر  .اي ان كتلة المتفاعالت = كتلة النواتج.
قانون النسب المضاعفة (  )proustعندما ٌتحد عنصران لتكوٌن جسم معٌن فإن النسب بٌن كتلتً
العنصرٌن المتفاعلٌن هً نسبة معرفة و محددة
قانون النسب المضاعفة (  )Daltonعندما ٌتحد عنصرٌن لتكوٌن عدة اجسام مختلفة  ،نسب كتل العنصر
الثانً الذي ٌتحد مع نفس الكتلة من العنصر االول فً جمٌع االجسام هً نسبة ألعداد صغٌرة و صحٌحة
قانون االعداد المتناسبة (  : )Richterلٌكن عنصرٌن  Aو ٌ Bتحدان مع نفس الكتلة من العنصر  Cلتكوٌن
 ABو  . BCنعرف

فً الجزٌئات  ACو  BCو

فً الجزيء AB

و كذا لنا العالقة  y = n * xحٌث  nعدد صحٌح او نسبة بسٌطة .
مثال  H2o :و H2S
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 Sو ٌ Oتحدان لتشكٌل SO2
)

(

و لنا  y=1=n*2ومنه

قانون النسب الحجمية للغازات (غاي ــــ لوساك ):
قانون غاي ــــ لوساك االول  :عندما ٌتحد غازان مع بعضهما ٌكون ذلك بنسبة حجمٌة بسٌطة .
قانون غاي لوساك الثانً  :إذا كان ناتج تفاعل كٌمٌائً غازٌا فهو على نسبة بسٌطة مع احد مكوناته الغازٌة.

قانون الغازات :
تخضع الغازات تتحت ضغط صغٌر و درجات حرارة عالٌة لثالث قوانٌن بسٌطة :
 -1قانون : Boyle
 -2قانون :charles
 -3قانون غاي لوساك :

P.V=cte
(V/T)=cte
(P/T)=cte

و
و

T=cte
P=cte
و

V=cte

 فً الغازات المثالٌة نهمل كل االصطدامات بٌن مكونات الغاز و ان هاته االخٌرة تتواجد على نفس المسافة
فٌما بٌنها و ٌعبر عنها بالقانون  P.V=n.R.T :حٌث  P :الضغط  V /الحجم  R /ثابت الغازات T /
درجة الحرارة  n /عدد موالت الحجم .
في حالة مزيج من الغازات:
∑
و من العالقة السابقة فان الضغط الجزئً ٌعبر عنه بــ . xi :
هو الضغط الكلً .

.Pi=Pt

حٌث  xiهو الكسر المولً للغازات و pt
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الكتلة الحجمية و الكثافة :
الكتلة الحجمٌة  :لكل انواع االجسام :

ρ

الكثافة :
) (
(

)
)

بالنسبة للغازات :
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