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I. وسائل وصف جملة كيميائية و تطورھا خ�ل تحول كيميائي : 
  

  ھي خليط لعدة أنواع كيميائية يمكن أن تتفاعل مع بعضھا البعض في :كيميائيةمفھوم الجملة ال -1    
  قد تكونو بحالة فيزيائية ما ،)n(بكميات معينة،)T(ودرجة الحرارة  )P(شروط معينة من الضغط           
  . )g( غازية)l(سائلة )s(صلبة          

  :تطور جملة كيميائية -2    
  من mol5وعلى ،) 2Nمن  2O  ،mol28من  mol 7( من الھواء mol 35اء وع ى يحتو :تجربة          

2H  عند الدرجة)T ( و الضغط)P( ، تظھر قطرات، بإثارة الشرارة الكھربائية ثم التبريد  
  :تابع تطور ھذه الجملة ، ون بأنھا الماء بالحالة السائلة يمكن التعرف عليھا              
 : ةالجملة في الحالة ا�بتدائي �

  تعرف حالة الجملة الكيميائية في ھذه التجربة بأنواعھا،قبل التحول،ونقصد الجملة في الحالة اFبتدائية        
  :الكيميائية و تمثل بالشكل التالي       

  

  حسب ظروف تتحول إلى الحالة النھائية ھذه الجملة       
  .  التجربة        

  
  

  
  
 :التحول الكيميائي �

  . اكيميائي تحو�نھائية  حالة من حالة ابتدائية إلى كيميائية  جملة ورنسمي مر                 
  
  

  

  

  

  

  

  
  و يمكن الكشف. .. الضغط،ببعض التغيرات الفيزيائية مثل اللونا التحول يكون مصحوبا ذھ        
  . نواتج ببعض اFختبارات التحليليةعن ال        
  ؟ما ھي اRنواع الكيميائية المتشكلة ،في المثال المدروس          
 :نموذج التفاعل الكيميائي �

  فيكون غازي ثنائي الھيدروجين و ثنائي اRكسجين، ينمذج التحول الكيميائي الذي حدث بتفاعل كيميائي        
  .ر الماء الذي يتكاثف بالتبريدھما المتفاعXت وينتج بخا        

  
 ثنائي اRكسجين+  ماء                         ثنائي الھيدروجين                  

  
   وتعطي النواتج أثناء تطور  التي تختفيالتفاعل الكيميائي يأخذ بعين اFعتبار التناسب بين المتفاعXت          

  . المعادلة الكيميائيةكتابته النموذجية تسمى ، جملة ال
 

                               ( ) ( ) ( )lOHgOgH 222 22 →+ 
  

  

  )P،T( :الحالة االبتدائية 

mol 7  2منO  

mol28  2منN  

mol 5  2منH  

:الحالة النھائية   
  (T' P  )  

ميائية ا�نواع الكي
 الجديدة أو المتبقية 

الحالة ا�بتدائية                 
 (           P.T  )  

) (7 g)(2Omol              

) (5 g)(2Hmol  

) (28 g)(2Nmol  

 التحول 

 الكيميائي
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  لرموز الكيميائية ،ا ھذه المعادلة تحقق قانون انحفاظ العنصر و الشحنة ، و تستوجب تصحيح معامXت        
  .كيومتريةوالمعام�ت الستوتسمى )  الموازنة الكيميائية(          

  
  

  

  

  

  

  
  
  : حالة الجملة الكيميائية  أثناء التحول �

  ) .مقدرا بـ المول ( التقدم لوصف حالة الجملة الكيميائية أثناء التحول الكيميائي ، تقترح وسيلة تدعى          
  
  :  أمثلة عن جمل كيميائية مختلفة -3   
  

  من 3.2g  ونخلطھا مع  5.6gدرھا ق Feنأخذ كمية من برادة الحديد  : خليط من الكبريت و الحديد/ أ      
  .، ثم نضع المزيج فوق آجورة ، في الشروط العادية  من الضغط و درجة الحرارة  Sالكبريت                  

molnFe:       عدد موFت الحديد                        1.0
56

6.5 ==  

molnS:        عدد موFت الكبريت                       1.0
32

2.3 == 

  
  :الم�حظة           

  .F نXحظ حدوث أي شيء  -              
  اdن نستعمل مصباح بنزن للحصول على شرارة لتسخين جزء من المزيج  ، وعند ظھور -              

  سم صلبتوھج المزيج في جميع أجزائه ، تاركا وراءه جفيالشرارة ، نتوقف عن التسخين                 
  . .  FeSرمادي مسود ھو كبريت الحديد الثنائي                  

 
 
 
  

  

  

  

  ھل حدث تحول كيميائي ؟ : السؤال       
  ، عندما رفعنا من درجة حرارة المزيج ، حدث تحول كيميائي ، وزاد التوھج في جميح أنحاء المزيج           
  .ية التحول المصباح مساعدة لبدا  فكانت شرارة          
  :معادلة التفاعل المنمذج للتحول ھي           

Fe(s)   +   S(s)    → FeS(s)                                    
  .يحقق قانون انحفاظ العناصر، والشحنة  FeSعند نھاية التحول ، فإن  النوع الكيميائي الناتج          
  .0.1molأي  8.8g: ة التحول ھي وتكون كتلة كبريت الحديد الناتج  في نھاي         

  
  

 التحول 

 الكيميائي

 الحالة
P.T 

) (7 g)(2Omol  

) (5 g)(2Hmol  

) (28 g)(2Nmol  

 الحالة النھائية
T .P  

 H2O (ℓ)  من n mol  
N2  (g) 28 من mol     

  O2 (g)  متبقي

 اجورة

كبريت+حديد  توھج جسم صلب رمادي  



4 
 

  : حمض كلور الھيدروجين و الحديد/ ب      
  من حمض كلور الھيدروجين ، 5cm3، ونضيف   2gنضع في أنبوب اختبار قطع من الحديد بمقدار           
  .في الدرجة العادية من الحرارة و الضغط           

  
  : الم�حظة       
  . غازية  تشكلت على مستوى قطع الحديد فقاعات انطXق -       
  .حرارة المحلول مع تزايد تصاعد الفقاعاتكما يXحظ ازدياد درجة  -       
  وF رائحة،  يشتعل بفرقعة بسيطة الغاز الناتج F لون له -       

  ثنائي غازعندما نقرب اليه عود ثقاب دليل على إنطXق           
  .  FeCl2يد الثنائي دالحكلورتشكل ملح  إلى ا�ضافةب، H2الھيدروجين          
  .حدث تحول كيميائي   : نتيجة       

  :فتكون معادلة التفاعل المنمذج للتحول ھي               
  

Fe  (s)  + 2( H++Cl-)( aq) → H2 (g)  +    (Fe2++2Cl-) (aq)  
  

  : محلول كبريتات النحاس والتوتياء/ جـ      
  الزرقاء  ،  الذي تركيزه CuSO4، في محلول كبريتات النحاس الثنائي   Znنغمس عينة من الزنك           
  .mol.L-1 0.5ھو  ]   +Cu2[المولي بشوارد النحاس           
  :الم�حظة           

  بعد فترة ، تغطى  صفيحة الزنك  براسب ناعم اسود ، ويختفي بعد زمن طويل لون المحلول                
  +Zn2التي كانت موجودة في المحلول قد حل محلھا شوارد الزنك   +Cu2الشوارد  ، وRزرق ا               
  .عديمة اللون ، بينما ترسب النحاس على الزنك                 

 
 
  

  

  

  

  

  .حدث تحول كيميائي :  نتيجة           
  شوارد النحاس+ معدن النحاس                       معدن الزنك + شوارد الزنك                  

        
  :معادلة التفاعل المنمذج للتحول ھي                   

Zn(s)  + (Cu2++ SO4 
2-)(aq)  → Cu(s)  +( Zn2++SO4 

2-)(aq)                     
             

  :حمض الخل و ھيدروجينوكاربونات الصوديوم /  د    
  ، نضع في بالونة) CH3COOH(   60من الخل  ml 80ورة بXستيكية ثم نضع بداخلھا نأخذ قار         
  .من ھيدروجينوكاربونات الصوديوم الصلب ، ونجعلھا تسد فوھة القارورة 5.04g  مطاطية          
  : الم�حظة         

  بتعكيره لرائق الكلس ، كما  ينتجثاني أكسيد الكربون ، يمكن الكشف عنه  ھو غازالبالون ب انتفاخ              
  .حدث تحول كيميائي  إذن.   CH3COOHNaمحلول خXت الصوديوم               

  
  
  

H2 

HCl 

Fe 

CuSO4 Zn 

Cu راسب 

علبعد التفا المحلول قبل التفاعل  
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  :معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث           

NaHCO3 (s)  +    CH3COOH(aq)    → CH3COONa(aq)    +   CO2 (g) + H2O(L)  
  : الخ�صة     

  .المتفاع�ت : نسمي اRنواع الكيميائية اFبتدائية الداخلة في التحول  -
 .النواتج : نسمي اRنواع الكيميائية التي تظھر في نھاية التحول  -
وھي معادلة . بعXقة تظھر تحول المتفاعXت الى نواتج ) في الحالة العيانية(ينمذج التحول الكيميائي  -

 :التفاعل الكيميائي 
 

  المتفاع�ت     تفــــاعل كيميائي              النواتج 
  

  
  ،ھذه  المعادلة الكيميائية تحقق مبدأ انحفاظ العناصر الكيميائية ، و مبدأ انحفاظ الشحنة الكھربائية   -

  .  المعام�ت الستكيومتريةبواسطة معامXت توضع أمام المتفاعXت و النواتج تسمى   
  :ة عوامل منھا يتأثر التفاعل الكيميائي بعد -

  .التفاعXت F تتم اF بكميات محددة :  كمية المادة* 
  .مثال تجربة تفاعل الحديد مع الكبريت :  درجة الحرارة* 
  .بعض التفاعXت تتم في الضغط العادي و البعض اdخر يحتاج إلى شروط معينة من الضغط : الضغط * 
  .لتفاعل رغم عدم تدخله في التحول وھو نوع كيميائي وجوده ضروري لحدوث ا: الوسيط *
  عملية التركيب الضوئي:مثال . ھناك بعض التفاعXت الكيميائية F تتم إF في وجود الضوء : الضوء * 

  .عند النباتات الخضراء 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



6 
 

  
II.   تقدم التفاعل المنمذج لتحول كيميائي: 
  

: يائيلمفھوم التقدم لتحول كيم اوليةمقاربة  -1        
، عجلة 13محبس لتجھيز  12فوجد ، يجھز عجXت الدراجات بمحابس التثبيت  أنيريد ميكانيكي                        

Xمرة  وتكرر العملية،  بمحبسينعجلة  كل جھزتف               
n1=13         ،   تXعدد العج n2=12 عدد المحابس                             

:سجلنا المXحظات في الجدول التالي                  

 
 x n1 n2 

 12 13 0  الحالة اIبتدائية
 1 13-1=12 12-2=10 
 2 13-2=11 12-2×2=8 
 3 13-3=10 12-3×2=6 
 4 13-4=9 12-4×2=4 
 5 13-5=8 12-5×2=2 

 0=2×6-12 7=6-13 6 الحالة النھائية
 

        عجXت غير مجھزة ، 7بالمحابس ، و  عجXت مجھزة 6ستطيع تحديد الحالة النھائية بـ ن         
.      مرة )  X (العملية توقفت بسبب نقص في عدد المحابس وتم تكرار العملية            

 (X                                              : نسميه  التقدم ونسجل المXحظات في الجدول التالي )  
 

 x عجلةn1 محبسn2 مليةع 

 0 12 13 0 الحالة اIبتدائية

 x 13-x 12-2x x التحول أثناءالحالة 

 
لنبحث عن الحالة النھائية -        

: كمية مادة التفاعXت تتناقص حتى تنعدم إحداھا          
13 – X =0 ⇒ X = 13 ......إذا انعدم عدد العجXت              
12 – 2X = 0 ⇒ X = 6 ......دد المحابس إذا انعدم ع          

ما ھي القيمة التي تحقق المعادلتين ؟ -        
  .  المتفاعل المحددفنعطيه اسم ،عندما انعدم عدد المحابس ، حصلنا عليھا  Xالقيمة العظمى ل         
:ونعين التقدم اFعظمي  ونكمل الجدول السابق           

 
 x عجلة التقدمn1 محبسn2 ةعمليn 

 0 12 13 0 ئيةالحالة اIبتدا
 x 13-x 12-2x x اثناء التحول

 Xmax = 6 7 0 6 الحالة النھائية
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:نتحصل على الجدول التالي ) عدد العجXت  وعدد المحابس ( لو نعيد التجربة بمعطيات جديدة  -       
 

 x n1 n2 
 12 6 0 الحالة اIبتدائية

 1 6-1=5 12-1×2=10 
 2 6-2=4 12-2×2=8 
 3 6-3=3 12-3×2=6 
 4 6-4=2 12-4×2=4 
 5 6-5=1 12-5×2=2 

 0=2×6-12 0=6-6 6 الحالة النھائية

 
  : شكل أخربتقدم النتائج  -     

  
n n2 n1   التقدم x  

 الحالة اIبتدائية 0 6 12 0

x 12 – 2x 6-x x نتقاليةIالحالة ا 

6 0 0 Xmax = 6 الحالة النھائية 
 

بمحابس ولم يبقى شيء من المتفاعXت ، فنقول أن العملية تحققت في الشروط جميع العجXت جھزت  -       
الستوكيومترية         
: نعود اdن إلى تقدم التحول الكيميائي -       

الحالة النھائية ،  إلىمن اجل متابعة تحول كيميائي لجملة على المستوى العياني من الحالة اFبتدائية           
. Fتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية  وسيلة تدعى تقدم التفاعليقترح ا          
التحول الكيميائي بالتقدم  ويتوقف ھذا التحول عندما يختفي احد المتفاعXت أثناءيعبر عن تطور الجملة           
ويسمى في ھذه الحالة المتفاعل المختفي بالمتفاعل المحد         

  التقدم  بالمول وھي وحدة كمية المادةيعبر عن : وحدة التقدم  •
  عبارة عن جدول وصفي للجملة يوضح حصيلة المادة خXل تحول كيميائي من الحالة: جدول التقدم  •

 . الحالة النھائية إلىاFبتدائية                   
  

     مثال : اصطناع الماء
  ، ) مول  3( O2 اRوكسجينثنائي وغاز ) مول6(  H2انطXقا من غاز ثنائي الھيدروجين  -)أ     

  :معادلة التفاعل المنمذمج لھذا التحول ھي          
2H2(g)  + O2 (g)                     2H2O(l) 

          
 H2(g) O2 (g) وجزيئين من    يختفي جزيء واحد من : لنفترض أن التفاعل حدث مرة واحدة  -             

           . 2H2O على المستوى المجھري ، ليتشكل جزيئين من الماء                  
NA  عدد افوغادرو    NA :  حيث ،  مرة لنفترض ان التفاعل حدث : على المستوى العياني  -             

  . H2O(l) مول من   2،  ويتشكل   H2(g) مول من   2مع    O2(g) يختفي واحد مول من إذن               
.مقدرا بالمول    (  X )            -  مرحلة من مراحل التحول بالتقدم أينسمي تقدم التفاعل في  
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: يمكن تقديم حصيلة المادة خXل ھذا التحول بالجدول التالي        
 

2H2(g)  + O2 (g)        =           2H2O(l) 
 

 معادلة التفاعل

 اFبتدائيةt=0كمية المادة في الحالة  3 6 0
2x 6-2x 3-x ة المادة اثناء التحولكمي  

 
: x    عين تقدم التفاعلن         

  Fيكون  أو: O2    اختفى إذا -                  
3 – x = 0 ⇒ x = 3mol 

  Fيكون أو : H2    اختفى إذا -                 
6 – 2x = 0 ⇒ x = 3mol 

تكون يختفيان معا و منه     H2  ,  O2 X = 3 mol   غازي إذن،        في الحالتين: الم�حظ         
: الحالة النھائية للتحول ھي                        

 
n(O2) n(H2) n(H2O) 

0 0 6 mol 

 
Xmax   بالرمز ونسمي في ھذه الحالة تقدم التفاعل بالتقدم اFعظمي  ونرمز له -         

xf    مزالتقدم النھائي و نرمز له بالرو يمثل في ھذه الحالة            
Xmax   =  xf   =  3mol 

 
: رسم المنحنيين -            

n(O2) = 3 – x 
n(H2) = 6 – 2 x 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

n(O2 ) =f(x)

n(H2) = g(x)

X (mol)

n(mol)
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     نتيجة : في حالة استعمال المعامXت الستوكيومترية  ، يكون التقدم   أعظمي .

 
    : ل التاليلنحقق نفس التجربة لكن ليس بمعامXت ستوكيومترية حسب الجدو - )ب  
 

 2H2(g)      +         O2 (g)            =          2H2O(l)    المعادلة الكيميائية

  t=0كمية المادة في الحالة 
 ...اFبتدائية 

5 7 0 

 2x 7-x 2x-5 التحول أثناءكمية المادة 
 

: x   تعين تقدم التفاعل -      
 Fيكون  أو: O2   اختفى إذا         

7 – x = 0 ⇒ x = 7mol 
  Fيكون  أو: H2   اختفى ذاإ        

5 – 2x = 0 ⇒ x = 2,5mol 
x =2,5mol   Fن أوF   H2    في ھذه الحالة يختفي -       

.وھو المتفاعل الذي يحد من تطور التحول ويسمى المتفاعل المحد           
:و يمثل التقدم اFعظمي الذي يساوي التقدم النھائي            

Xmax = xf = 2,5 mol 
:لنھائية وتكون الحالة ا -        

n(O2) n(H2) n(H2O) 
4,5 0 5 

 

 
 

 نتيجة: عندما . يكون المزيج اqبتدائي بنسب ستوكيومترية يظھر متفاعل محد.

  


