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 المحاليل

The Solutions 
 

د إوجو نما  ندر،ال تتواجد المواد في الطبيعة سووووواء تكانب  وووولبة تأ سووووا لة تأ قا إة ماوووووك  ن ي  ال ما 

 تو قير متجان ووووووة مؤلفوة م  وور واحود ) homogeneousة متجوان ووووووعلى شووووووكو  م ا   معظمهوا 

heterogeneous  مؤلفة م  تكثر م  وور(. 

فالهواء هو محلول لمجموعة  معينة،م إ  متجانس إمك  تغيير تركيبه ضوووم  حدود  عبارة ع  المحلول

وسبيكة البرون  المؤلفة م  التوتياء والنحاس  محالي ،وال وا   التي تجري في تج امنا هي  الغا ات،م  

صلبة أو سائلة أو غازية مؤلفة من المحلول بأنه جملة متجانسةة  تعريف ومذلك إمكنناهي تإضوا  محلول 

 ة أو جزيئية.يمكن لهذه المواد أن تكون ذات طبيعة شاردي الكيميائية،مكونين أو أكثر من المواد 

 لى: ت  م المحالي  ح ب وبيعة المواد الداخلة في تركيبها 

 : إكون الطور النات  قا  مثال: الهواء مؤلف م  األ وت واألوك جي  واألرقون.قا -قا *محلول 

 النات  سا ال  مثال: محلول الهواء وقا ات تخرى في الماء. : إكون الطورسا  -*محلول قا  

: إكون الطور النات   ووووولبا  مثال:  ومان الغا ات كالهيدروجي  واألوك وووووجي  في  ووووولب-قا *محلول 

 المعادن )الهيدروجي  في البالدإوأ .

 : وإكون الطور النات  سا ال  مثال: محلول الكحول في الماء.سا  -*محلول سا   

 : وإكون الطور النات  سا ال  مثال: محلول ال كر في الماء.سا  - لبل *محلو

: وإكون الطور النات   ووولبا  مثال: محالي  المعادن مع معضوووها المؤلفة لل وووبا ك.  ووولب-*محلول  ووولب 

 ا يةففي الواقع تجري تقلب التفاعالت الكيمي الطبيعة،تتمي  المحالي  ال ا لة مأنها األكثر انتاارا  في 

 ولذلك سنرك  اهتمامنا على منية وخواص هذه المحالي . ما ية،محالي   والحيوإة في 

تدعى المادة المتواجدة بأعلى نسبة والتي عادة ما يكون لها نفس الحالة الفيزيائية للمحلول الناتج باسم 

المواد الموجودة بكميةةة أ ةةل لي المحلول والتي تتوز  توودعى في حي    Solventالمةةذيةة أو  المحةةل

 .Solutes بانتظام على شكل شوارد أو جزيئات بالمركبات المنحلة أو المذابة

 

 

 

Solution = Solvent + Solute 
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 :Mechanism of Solution آليات االنحالل

 االنحالل:إوجد نوعان م  

وهو الووذي إراف ووه تغير في وبيعووة المواد )تفوواعوو  مي  المووادة المنحلووة والمحوو   مثوو   :الكيميةةائي االنحالل-ت

  ومان معدن في حمض.

متغير في وبيعة المادة المنحلة عند انحاللها في المح  وإمك   قال إترافوهو الذي  :الفيزيةائي االنحالل-ب

 في هذا الم رر سوووووونهتم في دراسووووووتنا في الماء، NaClاسووووووتردادها متبمير المح  مث   ومان ملا الطعاأ 

 .ماالنحالل الفي إا ي

 مطبيعة ك  م  المح  والمواد المنحلة:لالنحالل الفي إا ي آليتان تتعل ان 

عبوارة ع  دخول ج إاوات الموادة الموذاموة في الفراقات الموجودة مي  ج إاات المذإب وترتب   :التبعثر-1

 عندما تكون ج إاات المواد المنحلة إحدث  لكو فاندرفالس،ج إاات المادة المنحلة مج إاات المح  م وى 

 .. ...قطبي في الماء ال ومان سا    الماء،ال قطبية ) ومان الغا ات في 

الماء فيحصوووووو  ك مح  قطبي  ومان مواد شوووووواردإة تو قطبية في وتحدث عند :Hydration اإلماهة-2

 .المواد المنحلةتجا ب كهرما ي ساك  مي  ج إاات المح  ال طبي وج إاات 

لى الماء فإن ج إاات الماء ال طبية  فعند  ضوووووافة ملورات كلور الصوووووودإوأ  :في الماء NaClل  ومان امث 

𝜎تتجه نحو ملورة كلور الصووووودإوأ الاوووواردإة محيل إتجه الطر  الموجب م  ثنا ية ال طب للماء نحو  +

𝜎في حي  إتجه الطر  ال ووالب Cl- شوواردة ن قوى التجا ب مي  ك  م  شووووارد  و ،Na+ماتجاه شوواردة  −

الكلور و الصووووودإوأ م  جهة و ج إاات الماء م  جهة تخرى قوإة ماووووك  كا  لجذب هذه الاوووووارد م  

ومذلك تحي  سب ج إاات ماء متوجهة م طبها ال الب مك  شاردة  ودإوأ في حي   ،مواضعها في البلورة

 دة كلور تغادر سطا البلورة.تحي  سب ج إاات ماء متوجهة م طبها الموجب مك  شار

 

 انحالل جزيئة كلور الصوديوم لي الماء
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تتاووووووكوو  ضووووووم  المحلول مجموعووة م  الاوووووووارد المميهووة نتيجووة  ومووان األمال  الاووووووواردإووة في الموواء 

 .[2Cu(H(4o]2+و  H)Fe]6o)2]3+مثال

حنة هذا العدد محجم وشووإ وومى عدد ج إاات الماء التي تحي  مالاوواردة المرك إة مالعدد الت وواندي وإتعلق 

 الااردة المرك إة وكذلك مدرجة حرارة المحلول.

 الموواء،  ا تركووب هووذه المحوواليوو  فترة م  ال م  فووإن ج إاووات معض األمال  تتبلور مع عوودد م  ج إاووات 

 .ت مى هذه األمال  المتبلورة مالهيدرإدات تما الماء فيدعى مماء التبلور

 .O2.7H4FeSO وكبرإتات الحدإدي الما ية O2.5H4CuSOمثال: كبرإتات النحاس الما ية  

 :Saturated Solutions and Solubility واالنحاللية المحاليل المشبعة 

عنودموا تبودت الموادة المنحلوة الصوووووولبة ماالنحالل في المح  إأخذ تركي ها ماال دإاد ومالتالي ت داد فر ووووووة 

  عملية البلورة متدعى هذه العملية  جدإد،ما إعطي احتمال  عادة ارتباوها م   ا طدامها مع معضها وهذا

Crystallization  عملية االنحالل.ل ةك اعم وهي عملية 

 إمك  تمثي  هذا الوضع مالمعادلة التالية:

 محلول ⇄محل + منحل 

تعتبر هذه الحالة مثاال  ع  عملية  االنحالل،عندها تصووووووبا هذه المعادلة في حالة توا ن تي ال ت داد كمية 

 التوا ن الكيميا ي. 

ألنه عند  ضافة  Saturatedإدعى المحلول الموجود في حالة توا ن مع المنح  الصلب مالمحلول المابع 

 .ول  تنح تي كمية م  المادة المنحلة الصلبة فإنها ستترسب 

تعرف بأنها كمية المادة المنحلة الالزمة للحصةول على محلول مشب  لي كمية  Solubilityلاالنحاللية 

 .معينة من المحل

ماء وهو الحد  100mlفي  35.7gمثال:  ن انحاللية كلور الصوووووودإوأ في الماء عند درجة الصوووووفر هي  

تلك الدرجة م   ومتوا نا  عنداألعظمي م  كلور الصوووودإوأ الذي إنح  في الماء ليعطي محلوال  م وووت را  

 Unsaturatedلوال  إودعى مالمحلول قير الماووووووبعلوك مح الكميوة األقو  م   حي  تاووووووكو في  رة،الحرا

Solution. 

في معض األحيان وتحب شووروو مناسووبة إمك  تحضووير محالي  تحتوي على كمية تكبر م  المادة المنحلة 

فمثال :  Super Saturatedتدعى هذه المحالي  مالمحالي  فوق الماووبعة  ماووبع،محلول  الال مة لتحضووير

إمك   إادة كمية خالت الصووووووودإوأ المنحلة ع  كميتها في محاليلها الماووووووبعة و لك مرفع درجة الحرارة 

  مالتدرإ . وم  ثم ترك المحلول النات  ليبرد
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دة م  ال م  تبدت كميتها ال ا  ومعد فترةلذلك نجدها تحيانا   م ووووت رة،لك  هذه المحالي  فوق الماووووبعة قير 

لى  وإتحول عندها المحلول فوق الماوووبع  المحلول،لة مالتبلور تو عند  ضوووافة ملورة م  المنح  لهذا المنح

 محلول مابع على تماس مع الصلب ال ا د.

 :Factors Affecting Solubilityالعوامل المؤثرة على االنحاللية 

 :إتأثر االنحالل معدة عوام  تهمها

موالغوة في تعيي  انحالل المواد وهنواك قواعودة عوامة ت ول:  ن  ن لطبيعوة المحو  تهميوة  :طبيعةة المحةل -1

 .Like Dissolve Like الابيه إح  الابيه

 ء )محبة للما محالت قطبية  لىوقب  شووور  هذه ال اعدة المد تن نذكر مأن المحالت ت  وووم ح وووب وبيعتها 

Polar (Hydrophile) بية )محبة للدسم قط ومحالت ال Non Polar (Lipophile). 

ركبات المال طبية والمركبات موالن ووووووبة للمركبات الكيميا ية فهناك المركبات الاوووووواردإة و وكوذلوك األمر 

 :تطبق هذه ال اعدة؟ إمك  تفصي  هذه ال اعدة من طتي  الالقطبية: فكيف

ك  ماوووووو هذه المركبات تو تنح   ال تنح وال طبية في المحالت ال طبية وتنحو  المركبوات الاوووووواردإة  -ت

 NaCl 2, )3, Pb(NO3NaNOتنحوو  المركبووات الاووووووواردإووة ضووووووعيف في المحالت ال طبيووة فمثال  

في مح  ال   ال تنح ماووك  جيد وم ووهولة في مح  قطبي مث  الماء و HCl , HI  والمركبات ال طبية

ن هناك مركبات شوواردإة ضوووعيفة تلك  إجب االنتباه الى  ،قطبي مث  الهك ووان تو رامع كلور الكرمون

محيل ال ت وووووتطيع قطبية   ا تكون الرامطة في هذه المركبات قوإة جدا    4BaSO االنحالل مالماء مث 

  .ماهة لتحطيمهاواقة اإل يال تكف الماء  ضعافها و

الالقطبيووة ماووووووكوو  جيوود في المحالت الالقطبيووة فمركووب ال قطبي مثوو  رموواعي كلور تنحوو  المركبووات  -ب

 لوك ألنوه ال إوجود موا إرم  مي  ج إااته وج إاات  قطبي ،ال إنحو  في المواء )محو   4CCl الكرمون

وب ة ماء ووب ة رامع كلور الكرمون تما عند  المواء ال طبيوة لوذلوك نالحد عنود م جهما وجود وب تي :

و لوك ألن كليهما  و  ننوا نحصوووووو  على محلول متجوانس تمواموا  إلور الكرمون مع البن ن فوم ج رامع ك

 .وبيعة ال قطبية

وبيعة المادة المنحلة على االنحالل م  خالل حجم الاوووووووارد وشووووووحنة  رتؤث :المنحلةةطبيعةة المةادة  -2

الاوارد حيل إ داد االنحالل ما دإاد حجم شوارد المادة المنحلة ألن قوة االرتباو مي  الاوارد تتنافس 

 كبر مكثير م  انحاللت KCl ن انحالل  فمثال   الاووووواردي،ي ما دإاد نصوووووف قطرها تما دإاد حجمها 

aCl N لاوواردةلألن نصووف ال طر الاوواردي   لك +K كبر م  نصووف ال طر الاوواردي لاوواردةت +aN 

 .الصودإوأوهذا إعني تن حجم شاردة البوتاسيوأ تكبر م  حجم شاردة 
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ضووعا  االنحالل  لك ألن قوة االرتباو مي  الاوووارد ت داد ما دإاد  تما ا دإاد شووحنة الاوووارد فيؤدي الى 

 .4CaSOم  انحالل  تكثر 2CaClان انحالل  شحنة الاوارد فمثال  

ت داد انحاللية  :Influence Temperature on Solubilityدرجة الحرارة على االنحاللية  تأثير-3

ولك   لك  الماء،في  3KNO انحالل المواد الصوولبة في المحالت ال ووا لة تكثر ما دإاد درجة الحرارة مث 

تو ال تتغير  4SO2Naال إمنع م  وجود معض المواد التي إن ص انحاللهووا مووا دإوواد درجووة الحرارة مثوو  

 .NaClكثيرا  متغيرات الحرارة مث  انحالل 

ن تغيرات االنحالل متغير درجة الحرارة له عالقة وثي ة مالحرارة المنتارة تو الممتصة المراف ة توقد وجد 

إ داد مووا دإوواد درجووة الحرارة في العمليووات التي إراف هووا  نحاللمنوواء على  لووك فووإن االلعمليووة االنحالل و

 امتصاص حرارة وإن ص ما دإاد الحرارة في العمليات التي إراف ها انتاار حرارة. 

 

ال تؤدي  إادة الضغ   لى  :Influence Pressure on Solubilityالضةط  على االنحاللية  تأثير-4

ي مينما إ داد  ومان الغا ات ف ةال ووا ل المحالي  في  ومان األج وواأ الصوولبة تو ال ووا لة في إادة مح وووسووة 

 ال وا   م إادة الضغ .

 تركيزال نالتعبير ع أسالي الحسابات الستيكومترية و

المد للمحل  تن إكون ملما   لماما  تاما  مك  ورا ق التعبير ع  التركي  الم تمدمة في الكيمياء التحليلية، 

م  ورإ ة ألخرى، ولهذا فإننا سنعم  على التذكير مبعض  لوتن إكون على دراإة كبيرة في ورإ ة االنت ا

 التي ت اعدنا في هذا المجال: التعارإف لبعض المصطلحات

  التفاعالت الستيكومتريةStoichiometric Reaction:  وهي التفاعالت الت ليدإة والتي تتم على

م توى االلكترونات ال طحية للذرات، وتكون فيها المواد الداخلة في التفاع  م اوإة للمواد الناتجة ع  

 ومذلك إمكننا ح اب ن بة المواد الداخلة والناتجة ع  التفاع  نم  خالل كتامة معادلة مو ونة التفاع 

 تطبيق الح امات الت ليدإة عليها .  )وهذا ممالف للتفاعالت النووإة والتي ال إمك
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تركي ه  ءكلور المام  حمض  50mlماهي كمية كرمونات الصودإوأ الال مة للتفاع  مع   مثال:

0.4mol/L. 

 :كلور الماءكرمونات الصودإوأ وحمض  في البداإة نكتب معادلة التفاع  مي  الحل:

2O+ CO2+H4SO2Na→+ 2HCl 3CO2Na 

 0.4molتحوي  HClم  محلول  1000mlوهذا إعني تن ك   0.4mol/Lهو  HCl ن تركي  محلول 

  .ن ي HClم  

 :هووالتي تفاعلب مع الكرمونات م  المحلول ال امق  50mlفإ ا : إكون عدد الموالت الموجودة في 

 0.4molتحوي  HClمن محلول  1000mlكل                                       

 xتحوي                                  50mlكل                                       

𝑥 =
50 ∗ 0.4 

1000
= 0.02mol 

 

 : التفاعومالعودة  لى معادلة 

 

2O+ CO2+H4SO2Na→+ 2HCl 3CO2Na  

                                                                          2           101                    

                                                                        0.02           x     

𝑥 =
106 ∗0.02 

2
= 1.06g 

وهو عبوارة ع  كتلوة الموادة المنحلة م درة مالغراأ في ليتر واحد م   :g/Lالتركيز بةالطرام لي الليتر   -1

 المحلول. 

م  كلور الصوووووودإوأ في كمية م   50grن وأ مإ امة  NaClم   50g/Lمثال: لتحضوووووير محلول تركي ه 

 .1Lالماء الم طر ضم  مالون المعاإرة ونكم  الحجم حتى 

 .م  المحلول 100mlوهي كمية المادة المنحلة م درة مالغراأ في  :%w/v المئوية الحجمية النسةةةةبة -2

 قليلة كميةوتح  مم  ماءات الصودإوأ  10grم  ماءات الصودإوأ: إو ن  %10مثال: لتحضوير محلول 

 مالماء الم طر. 100mlم  الماء الم طر ضم  مالون المعاإرة وإكم  الحجم  لى 

 .المحلول م  100grوهي كمية المادة المنحلة م درة مالغراأ في :%w/w الوزنيةالنسةةةةةةبة المئوية  -3

م  ماءات الصوووودإوأ وتح   مدقة 10grو ن إم  ماءات الصوووودإوأ  و ن ا %10مثال: لتحضووير محلول 

 .م  الماء الم طر 90grفي 
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الغرامية  م  المادة وهو عدد الموالت )الج إاات : Molarity لتركيز المولي الحجمي )الموالرية(ا -4

 .mol/Lوواحدتها   Cتو   M م رالمنحلة في ليتر م  المحلول وإرم  لها مال

𝒄 =
𝒎

𝑴
 

M  :الكتلة المولية  

m :كتلة المادة  

قراأ  xإل منا  98g/molم  حمض الكبرإب المرك  و نه الج إاي  2Mمثال: لتحضير محلول تركي ه 

 م  حمض الكبرإب المرك  تح ب م  العالقة ال ام ة:

2 =
𝑋

98
 ⇒x= 98 × 2= 196g                                                  

مدقة وتوضوووع في دورق حجمي وإضوووا  لها الماء الم طر حتى إصووو   4SO2H م  gr196تي تننا ن ن 

 .1Lالحجم  لى 

المكوافاوات الغراميوة م  الموادة المنحلة الموجودة في ليتر م  وهي عودد : Normality N النظةاميةة -5

 .المحلول

وتحضر هذه المحالي  مإ امة المكافاات الغرامية الال مة م  المادة المنحلة في حجم م  المح  محيل إكون 

 الحجم النها ي للمحلول كك  واحد ليتر وتح ب النظامية مالاك  التالي: 

 وزن المكالئ الطرامي من المادة المذابة (/m) المذابة لي ليتر من المحلول= وزن المادة  النظامية

 e (/ تكالؤ المادةM= الوزن الجزيئي الطرامي) وزن المكالئ الطرامي من المادة المذابةتن:  علما  

فهو في الحموض إ وووووواوي عدد الاوووووووارد  ألخرى،م  مادة  eإمتلف تكوافؤ الموادة الوذي إرم  له مالرم 

وفي األسس إ اوي عدد شوارد الهيدروك ي  التي إ تبدلها  التفاع ،الحمضوية التي إ وتبدلها الحمض في 

تما في األمال  فهو إ ووواوي جداء عدد الاووووارد الموجبة ماوووحنتها تو عدد الاووووارد  التفاع ،األسووواس في 

االرجاع فتكافؤ مادة ما إ وواوي عدد االلكترونات المتبادلة في في تفاعالت األك وودة و و ماووحنتها،ال ووالبة 

 التبادل النصفي الذي تدخله المادة.

 التالية:وعلى هذا األساس تح ب النظامية ح ب العالقة 

𝑵 =  
𝒎

𝑴
∗ 𝒁 

m  و ن المادة مالغراأ الواجب اضافته في ليتر م  المحلول  

M  :الو ن الج إاي للمادة المذامة )و ن المول  

e  :تكافؤ المادة المذامة 

  هي:كما إمك  االشارة الى ان العالقة التي ترم  النظامية مالموالرإة 
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N= M * 𝒁 

م   1000grعوودد الموالت )الج إاووات الغراميووة  م  المووادة المنحلووة في  يه :Molalityالموالليةةة  -6

وتحضووووور هذه المحالي  مإضوووووافة العدد الال أ م  موالت المادة المنحلة الى m وإرم  لها مالرم   المحل

1000gr . م  المح 

و نا  م   %38وإحتوي على  d=1,6مثوال: مواهي الموالليوة لحمض كلور الماء المرك  الذي تبلث كثافته 

 الحمض الصافي؟

 مالعالقة التالية: dتعطى الكثافة  الح :

𝒅 =  
𝒎

𝒗
 

d  :كثافة المادة 

m :و ن المادة 

v  :حجم المادة 

  ن و ن ليتر م  هذا المحلول إ اوي مالتعوإض في العالقة ال ام ة:

1.16 =  
𝑚

1000
 

m= 1,16× 1000= 1160gr 

 حمض كلور الماء ومالتالي: %38هذه الكمية تحتوي على ن بة 

 38تحوي                100ك  

 x        تحوي 1160      ك 

𝑥 =
38 ∗ 1160

100
 

 

𝑥   المحلول  م  1000ml و ن حمض كلور الماء في = 440.8𝑔 

 

 حمض كلور الماء في المحلول و ن-و ن الماء الموجود في هذا المحلول= و ن المحلول 

 

 440,8-1160و ن الماء في ليتر م  المحلول    =      

                       719.2           =                                                     
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عدد الموالت في المحلول= 
440.8

36.5
 

 

                                                                2.08 mol/L=                                      

 12.08ماء إحوي  ml 719,2 ك 

 

1000ml       يماء إحو   x 

𝑋 =
1000 × 12.08

719.2
 

𝑋=16.7 mol 

 

  اعدة التصال  لي حساب التركيز: 

 ت ووتمدأ قاعدة التصووالب قالبا  في ح وواب الن ووبة التي إجب م جها م  محلولي  ال إتفاعالن مع معضووهما

 محدد.  متركي  للحصول على محلول

للحصول على  4Nحمض الكبرإب تركي ه  م  1000mlاح ب حجم الماء الذي إجب اضافته الى  مثال:

 م  حمض الكبرإب. 1Nمحلول تركي ه 

نرسووم  شووارة التصووالب ثم نكتب في تعلى الجهة الي وورى تركي  الحمض العالي وفي تسووف  الجهة الي وورى 

للحمض  العالي م  التركي معد  لك نطر   التصوووالب،ب التركي  المرقوب في وسووو  ثم نكت الماء،تركي  

التركي  المرقوب ونكتبه في تسوووووف  الجهة اليمنى ثم نطر  م  التركي  المرقوب تركي  الماء ونكتبه في 

 تعلى الجهة اليمنى م  التصالب.

 

 هي:لتحضير المحلول المطلوب إجب تن تكون ن بة الماء الى الحمض  ا    

=3:1           4SO2O:H2H 

للحصووول على محلول حمض  4Nحجوأ م  الماء الى حجم واحد م  حمض الكبرإب  3ومالتالي إضوا  

 1Nالكبرإب تركي ه 
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و ن ا للحصووووول  %75مثال: اح ووووب حجم الماء الذي إجب  ضووووافته الى محلول لحمض الكبرإب تركي ه 

 .و ن ا %15على محلول تركي ه 

 

   ا لتحضير المحلول المطلوب إجب تن تكون الن بة مي  حجمي الحمض والماء هي: 

O=15: 602: H4SO2H 

ونضوووووويف  ليه  %75م  حمض الكبرإب    15gتي للحصووووووول على المحلول المطلوب نأخذ و ن ا قدره 

60gr  وهكذا نحصوووووو  متطبيق هذه الطرإ ة على الن ووووووبة مي  حجمي ك  م  المحلول  الم طر،م  المواء

 العالي التركي  والمحلول المنمفض التركي . 

 التمديد وعال ة التمديد:

عنودمووا إموودد محلول معلوأ التركي  مووالموواء فووإن  لووك إؤدي  لى اختال  تركي ه معوود التموودإود مموا عليوه قبوو  

 الحالتي  محيل إمكننا تن نكتب: كال المنحلة تب ى واحدة في قير تن كمية المادة التمدإد،

 ⇦كمية المادة تب ى ثامتة 

 * تركي ه الممدد المحلول حجم=  تركي ه*  األ لي المحلول حجم

= N1.V1 2.V2N 

وم  هذه العالقة إمكننا ح ووواب كمية الماء التي إل أ  ضوووافتها الى حجم ما م  محلول معلوأ التركي  لكي 

  .تركي ه  و قيمة معينة مرقومة إصبا

 %75انطالقا  م  محلول تركي ه  %30وحجمه  100mlمثال: كيف تحضر محلول حجمه 

 الح : 

  عدد الموالت إب ى ثامتا  

 قب  التمدإد معد التمدإد =

= N2.V2 1.V1N 

=30*100                                                              175 * V  

=40 ml1V 

 .100mlماء م طر حتى الحجم  60mlم  المحلول األ لي ونمدده مإضافة  40mlتي تننا نأخذ 

 


