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 .  مواد كهرلية تنتج ايون الهيدروجين عند اذابتها في الماء : الحموض
 استخداماتها واثارها من اشهر الكهربائي، وذات طعم حمضي،  موصلة للتيار و تتصف : محاليها

 الحموض :
 تسبب حموضة المعدة  -3    في بطاريات السيارات متستخد -2 الحمضي الطعم  الليمون تعطي -1

وهي مواد تتفاعل مع الحموض   . عند اذابتها في الماء الهيدروكسيدمواد كهرلية تنتج ايون  القواعد :
  ذات ملمس انزالقي  ، التيار الكهربائي توصل محاليها و تتصف للتخلص من اثرها الحمضي .

 من اشهر القواعد :
 الصابون و المنظفات . المستخدم في صناعة( الصودا الكاوية ) هيدروكسيد الصوديوم  -1
 االمونيا ( النشادر ) -2
 .هيدروكسيد المغنيسيوم المستخدم في صناعة ادوية المضادة للحموضة في المعدة  -3
 

ايونات حرة **** كل من محاليل الحموض و القواعد موصل للتيار الكهربائي و يعود ذلك لوجود 
) و ايون   +Hالحركة في محاليلها وحسب المفهوم السابق يحتوي محاليل الحموض  ايون الهيدروجين (

و بذلك ترتبط قوة  ) و ايون موجب  -OHسالب في حين تحتوي محاليل القواعد ايون الهيدروكسيد (
 ها  الحموض و القواعد على مقدار التأين  و كمية االيونات الناتجة في محاليل
 تقسم الحموض و القواعد حسب قوتها ( مقدار التأين في الماء ) الى :

تتاين كل�ا في الماء اي ان كامل الكم�ة المضافة تتحول الى ايونات و ال يت�قى :  المحاليل القو�ة -1

 اي وجود للمادة المضافة �شكل جز�ئي .

عن معادلة تأينه  كل�ا في الماء و�عبر تتأين حموض قو�ة : -أ

 ) مثل :(بتفاعل �اتجاه واحد 

 

 
 HCl , HNO3 ,  HClO4  ,  HI  , HBrومنها : 

Concepts  of Acids and Bases مفاهيم متعلقة بالحموض و القواعد–الفصل االول    

 أوال-  مفاهيم الحموض و القواعد  
مفاهيم متعلقة بالحموض و القواعد–الفصل االول   

 ابراهيم دبوبش:اعداد 

0795758885 

الحموض و القواعد –الوحدة االولى   
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 ) مثل :كل�ا في الماء و�عبر عن معادلة تأينه بتفاعل �اتجاه واحد ( تتأين قواعد قو�ة :-ب

 
 NaOH , KOH , LiOHو منها : 

جزئ�ا في الماء اي ان جزء قليل  تتأينالمحاليل الضع�فة :  -2

جدا من  الكم�ة المضافة تتحول الى ايونات و يت�قى الجزء 

  . من المادة المضافة �شكل جز�ئي االكبر

عن معادلة  جزئ�ا في الماء و �عبر تتأين حموض ضع�فة :-أ 

 ) مثل : تأينه بتفاعل منعكس ( 

 

 
 ) . جزئ�ا في الماء و �عبر عن معادلة تأينه بتفاعل منعكس (  تتأين قواعد ضع�فة :-ب 

 
 : للحموض و القواعد مفهوم ارهينيوس -1

 : مثله ) يز�د من تركيز (في الماء عند اذابتها   +H ايون الهيدروجين  تنتج مادة الحمض  :

 
 : مثله ) من تركيز يز�د (في الماء عند اذابتها   -OH  الهيدروكسيدايون  تنتج مادة القاعدة :

 
العت�ار المادة حمض يجب ان تحتوى على ذرة هيدروجين  يجب(شرط)و من خالل المفهوم نجد ان مفهوم ارهينيوس 

H+     العت�ار المادة قاعدة يجب ان تحتوى على مجموعة هيدروكسيد  و( االنتاج ) قابلة للتأينOH- قابلة للتأين  

  . ( االنتاج )
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 قصور ارهينيوس :

 في ص�غتها الجز�ئ�ة. -OHعدم وجود ل  NH3االمون�ا  لقواعد النيتروجين�ة مثلالسلوك القاعدي ل-1

 .-OH او   +H لعدم وجود  NaNO2و NH4Clمثل   االمالح �عض لمحاليل القاعدي و الحمضي سلوك-2

 : 1مثال

 و بين قوتها ؟ اآلتية إلى حموض وقواعد أرهينيوسصنف  

 1 .KOH                              2 .HNO3                                         3 .HNO2                                          

 4 .NaOH                              5 .CH3COOH                               6.  Al(OH)3  

  7 .HCN        8 .LiOH         9 .HCOOH 

 :2مثال

 فسر السلوك الحمضي والقاعدي للمحاليل التالية حسب مفهوم أرهينيوس مستعيناً بالمعادالت : 

 .  HNO3محلول  . LiOH                                                .2  محلول  .1
 .HCOOH . محلول Al(OH)3                                              .4.محلول  3

 3مثال 
 فسر ذلك ؟ N2H4لم يستطع ارهينيوس تفسير السلوك القاعدي لمحلول 

  

 ** الحموض والقواعد القوية*** 

 . تأينها تام ( تفككها تام ) في الماء 
 .  جزيئاتها مختفية ( غير موجودة في المحلول ) فقط الموجود في محاليلها هو أيوناتها 
 ) يتم تمثيل تفككها بسهم واحد  (  .  
 

 ** ضعيفةالحموض والقواعد ال*** 

 . تأينها جزئي في الماء 
 .  جزيئاتها موجودة في محلولها . إذن يتكون من جزيئاتها وأيوناتها 
 ) يتم تمثيل تفككها بسهمين منعكسين ( .  
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 :  O3H +  الهيدرونيوم أيون
 يوجد أن �مكن هلفالماء  في إذابتها عند H+ الهيدروجين أيونات تعطي مادة �أنه الحمض أرهينيوس عّرف

  .المائي الوسط في منفرداً  البروتون 
و من     +Hعندما تفقد ذرة الهيدروجين إلكترونها يت�قى منها البروتون و�عتبر البروتون هو أيون الهيدروجين 

 خصائصه :
 دق�قة ماد�ة متناه�ة الصغر ( حجمها صغير جدا ) . -1
 عال�ة جدا . موج�ةذات كثافة  كهر�ائ�ة  -2
 ال �كون منفردا �المحلول .-3

 يتفاعل هذا البروتون مع الماء حسب المعادلة :و انما  لذلك �ست�عد أن يوجد البروتون [منفرد في المحلول] .

 
  :فهوم برونستد ولوري للحموض والقواعد و االزواج المترافقة م -2

انتقال البروتون من : و اعتمد المفهوم على :  اكثر شموال من مفهوم ارهينيوس برونستد ولوري  �عتبر مفهوم 

  .[مستقبل بروتون] إلى القاعدة  [ مانح بروتون ]الحمض

حسب برونستد ولوري: المادة ( جز�ئات او ايونات ) التي لها القدرة على منح بروتون في التفاعل [  الحمض* مفهوم 

 مانح بروتون ]  .

 حسب برونستد ولوري:المادة ( جز�ئات او ايونات ) التي لها القدرة على استق�ال بروتون في التفاعل القاعدة* مفهوم 

 [مستقبل بروتون]

هو  .[مستقبل بروتون] إلى القاعدة  [ مانح بروتون ]انتقال البروتون من الحمضتفاعل يتضمن كل:  فإنو بذلك 

 ) . قاعدة –حمض تفاعل  ( 

 
 ( مستقبل للبروتون ) قاعدةالماء  ( مانح للبروتون ) حمض الى HClحيث ينتقل البروتون من 

 
  H+ استقبل جزيء األمون�ا بروتونًا من الماء  ؛ ولذلك تعّد األمون�ا قاعدة بينما �عّد الماء حمضاً ألنه منح بروتون     
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 : 4مثال
 كل من المعادالت الموضحة في الجدول أدناه حدد كل من الحمض والقاعدة: في 

 المعادلة الحمض القاعدة
NH3 HF HF +NH3    F-  + NH4

+ 

  CH3COOH + H2O  CH3COO- +H3O+  

  CO3
-2 +H2O   HCO3

-  + OH-  

  CH3NH2 + H2O  CH3NH3
+   + OH-  

  HCl + H2O  Cl-  + H3O+ 

  HCN + N2H4   CN-  + N2H5
+ 

 الحمض المرافق ، القاعدة المرافقة ، الزوج المترافق
 التفاعالت المنعكسة : تفاعل �حدث في تفاعلين هما :

 ) و يهو مسؤول عن استهالك المواد المتفاعلة و انتاج المواد الناتجة التفاعل االمامي (  -1
 ) و يهو مسؤول عن استهالك المواد الناتجة و انتاج المواد المتفاعلة التفاعل العكسي (  -2

 :تأين حمض االيثانو�ك في الماء مثل� الذيو و عند دراسة التفاعل االتي 

 
 ادرس التفاعل السابق جيدأ ثم اجب عن االسئلة االتية :

                 . أي المركبات تعتبر حمض؟                    1
 . أي المركبات تعتبر قاعدة ؟2

                 . في التفاعل العكسي أي المواد تعتبر حمض . 3
  . في التفاعل العكسي أي المواد تعتبر قاعدة4
 

 في نالحظ ان عملة انتقال البروتون من الحمض الى القاعدةحسب مفهوم برونستد و لوري 
 ) .كما في المعادلة االتية  ←) و العكسي (  →يتضمن كال التفاعلين االمامي ( التفاعالت المنعكسة 
 في التفاعل االمامي :

   ألنه مانح بروتون . CH3COOHالحمض : 

 ألنه مستقبل بروتون. H2Oالقاعدة : 

 في التفاعل العكسي :

   ألنه مستقبل بروتون . -CH3COOالقاعدة  : 

 ألنه مانح بروتون. H3O+الحمض : 
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 الحمض و قاعدته المرافقة.    زوج مترافق : ) -CH3COO) و القاعدة (CH3COOH�طلق على الحمض (

  زوج مترافق : القاعدة و الحمض المرافق.    ) O3H+) و الحمض (O2H�طلق على القاعدة (

 و يتم تمثيل االزواج المترافقة في التفاعل كما في المعادلة :
 

 
 

 في التفاعل االمامي ) +Hالحمض: الحمض الناتج من استق�ال القاعدة للبروتون(
  في التفاعل االمامي ) +Hالقاعدة: القاعدة الناتجة عن فقدان الحمض للبروتون(

 في التفاعل العكسي ) +Hالحمض المرافق : الحمض الناتج من استق�ال القاعدة للبروتون(
 في التفاعل العكسي ) +Hالقاعدة الناتجة عن فقدان الحمض للبروتون( القاعدة المرافقة  :

 الزوج المترافق : هو ع�ارة عن الزوج المكون من الحمض وقاعدته المرافقة أو القاعدة وحمضها المرافق.
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 : 5مثال  

 حدد القواعد المرافقة لكل من الحموض التال�ة :
 

HCl HSO3
- NH4

+ CH3COOH H3O+ N2H5
+ HCO3

- HPO4
-2 

Cl -  
 NH3     CO3

-2  

 
 : 6مثال   

 حدد الحموض المرافقة لكل من القواعد التال�ة :
F- HSO3

- CO3
-2 HCOO- OH- CH3NH2 HCO3

- HPO4
-2 

HF  
   H2O    

 نتائج

  +Hالحمض المرافق =  القاعدة +   +H –القاعدة المرافقة =  الحمض 
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 : 7سؤال 
 :ة اآلت� تالتفاعالكل من حدد الزوجين المترافقين من الحمض والقاعدة في 

 
 المواد المترددة  ( األمفوتيرية ) :

 مواد تسلك سلوك الحموض و القواعد في تفاعالت مختلفة 
 اشهرها :  

 الماء  -1
 بروتون . ايونات سال�ة لحموض عديدة البروتون �شرط وجود بروتون فيها لتكون قادرة على منح -2

 مثل :
 HSO4

- , HS- , HSO3
- , HCO3

- , H2PO4
-, HPO4

 . -HX و �شكل عام   2-
 ( مع الماء حموض و مع اي مادة اخرى حسب المقابل )

-و انت�ه الى االيون 
2HCO  ألنه قاعدة دائما فهو مشتق من حمض الميثانو�كHCOOH= 2CO2H 

- �كتب على شكل    HCOO- احادي البروتون . فاأليون  
2HCO . فهو قاعدة دائما 

 ) :لوري-مميزات برونستدو ذلك النه ( أرهينيوس اكثر شموال من مفهوملوري -برونستد �عتبر مفهوم
 فسر السلوك الحمضي والقاعدي في األوساط المائ�ة وغير المائ�ة . -1
 فسر السلوك الحمضي والقاعدي ل�س فقط للجز�ئات وكذلك لأليونات السال�ة والموج�ة . -2
 . -H+, OH لىللمواد التي ال تحتوي عفسر السلوك الحمضي والقاعدي  -3
 المادة الواحدة قد تسلك سلوكين ( حمض وقاعدة معًا ) وهذا لم �شر إل�ه أرهينيوس . -4

 االتيين و اجب عن االسئلة التي تليها :ادرس التفاعلين :  8سؤال 

 
 * عين االزواج المترافقة .  * حدد الحمض و القاعدة في كال التفاعلين .

 : 9سؤال 
HCO3تبين سلوك كل من اكتب معادالت

 .  HNO2 و كقاعدة مع    N2H4و كحمض مع   -
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 مفهوم لو�س للحموض و القواعد : -3
 �عتبر مفهوم لو�س اكثر شموال ( قصور  مفهوم برونستدد لوري ) ( اهم�ة مفهوم لو�س ) و ذلك �سبب 

 لم يوضح مفهوم برونستدد لوري كيف يرت�ط البروتون �القاعدة . -1
لم �ستطع تفسير السلوك الحمضي او القاعدي في �عض التفاعالت التي ال تتضمن انتقال للبروتون  -2

 بين المواد .
 لم �فسير السلوك الحمضي اليونات الفلزات االنتقال�ة في تفاعالتها ( االيونات المعقدة ) -3

 الحمض حسب لو�س :
 هو كل مادة تستط�ع أن تتقبل ( تستقبل )  زوجًا أو أكثر من اإللكترونات غير الرا�طة الحتوائها أفالكًا فارغة .  

 القاعدة حسب لو�س: 
اإللكترونات. فيجب أن تمتلك القاعدة أزواجًا غير را�طة . هو كل مادة تستط�ع أن تعطي ( تمنح )  زوجًا أو أكثر من  

  

 * الحمض :هو المادة التي تستطيع أن تستقبل زوجاً من 
 أوأكثر من القاعدة ألنه يحتوي على أفالك فارغة. اإللكترونات

 هي المادة التي تستطيع أن تمنح زوجاً  * القاعدة :
 من اإللكترونات غير الرابطة أو أكثر                

 -* قواعد لويس تشمل : -* حموض لويس تشمل :

 مثال : BeX2على صورة  Be. مركبات البريليوم 1     
    )Be(OH)2 , Be(CN)2 , BeI2 , BeBr2 , BeCl2, 

BeH2, BeF2        ( 

 وال تبدأ SPON. جميع المركبات التي تحتوي على 1 
 مثل : H2Oما عدا  Hبـ     
  ( SO2 , PF3 , PH3, NF3 , NH3, H2O )     

 مثال : BX3على صورة  B. مركبات البورون 2    
   )B(OH)3 , B(CN)3 , BI3 , BBr3 , BCl3 , BF3 ( 

 ما عدا  H. جميع األيونات السالبة والتي ال تبدأ بـ 2 
HCOO-    : مثل-  

 . جميع األيونات الموجبة للعناصر الفلزية االنتقالية مثل:3   
  ( Fe+3 , Cr+3 , Zn+2 , Ni+2 , Cu+2 , Fe+2 , Ag+ )  

  ( CN- , Cl- , Br- , OH- , HCOO- , CO3
-2 ) 
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: الحظ التفاعالت االت�ة و ك�ف�ة تفسير السلوك الحمضي و القاعدي وفق لو�س  
 

 لوري -حموض برونستد

 
 تالحظ في التفاعل:

الذي �حتوي فلك فارغ من االلكترونات ف�ستقبل  +Hذرة النيتروجين تحتوي زوج غير را�ط من االلكترونات منحته اليون 

 بينهما  تناسق�ةزوج االلكترونات من االمون�ا و تنشأ را�طة 
 توضح ذلك :( تفسر ) و المعادلة االت�ة   +Hو بذلك �كون الحمض في حموض برونستد لوري هو 

 
 االيونات المعقدة : تفاعالت ال �حدث فيها انتقال بروتونات :

 
الذي �حتوي افالك فارغه و ار�عة جز�ئات ماء تمنح كال منها زوجا من   +Zn2تتكون روا�ط تناسق�ة بين ايون 

 االلكترونات غير الرا�طة .
 RNH2 لالميناتفسر التاثير القاعدي ****

 
 من خالل ما سبق نجد :

 ) إلكترونينزوج من االلكترونات (  �قدم االمين جزيء فان الماء مع االمينات تفاعل لو�س فعند قاعدة عند الماء
 الذي�حتوى افالك فارغة  الماء في الموجود (+H)  البروتون  إلى) لو�س قاعدة(�حتوي ازواج الكترونات غير را�طة 

 الهيدروجين ذرتي بين تناسق�ة را�طة بذلك فتتكون ) لو�س حمض( ) اإللكترونينزوج من االلكترونات (  استقبل
 را�طة تناسق�ةعند التفاعل بين حمض وقاعدة لو�س ينتقل زوج االلكترونات من القاعدة إلى الحمض مكونا   ****
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 :كاآلتي H2O مع  +Zn2وتفاعل  NH3 واألمون�ا )  +Hتون البرو (  HCl الحمض توض�ح من خالل التفاعل بينلل
 :كاآلتي H2O مع  +Zn2وتفاعل 

 
 

 الماء كاالتي :مع  HClالحمض و تفاعل 

 

 
 حدد حمض و قاعدة لو�س في التقاعالت االت�ة :  : 10سؤال 

 
   :11سؤال 

 الحمضي حسب كل من :  HCNفسر سلوك 
   مفهوم ارهينيوس  -أ

    و لوري  مفهوم برونستد -ب
 مفهوم لو�س -ج

 :  12سؤال 
 القاعدي حسب كل من :  N2H4فسر سلوك 

   مفهوم برونستد و لوري  -أ 
 مفهوم لو�س -ب
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  : 13 سؤال
 صنف كل من المرك�ات التال�ة إلى حموض وقواعد حسب مفهوم لو�س:

     1. B(OH)3                   2. Cl-                  3. NH3                 4. Fe+3                 5. BeCl2 

 
             6. CH3COO-                7. PBr3               8. BH3                       9.Cu+2                 10. H2O  

 

 :اكمل الفراغات في الجدول االتي : 14سؤال 
 القاعدة الحمض التعر�ف

  عند اذابته في الماء[+H]يز�د  أرهينيوس

 ) في تفاعالته +Hمستقبل لبروتون (   

مستقبل لزوج من االلكترونات  
 غير الرا�ط 

 

 : 15سؤال 
    :لو�س مفهوم حسب وقواعد حموض إلى مما يلي كل صنف

  
          2. Cl-1            3. NH3  1. Fe+3 

 : 16سؤال 
 حدد حمض و قاعدة لو�س ف�ما يلي  :

  3+[Co( H2O)6]أ) 

   3-[Fe (CN)6]ب) 
1+[Ag(NH3)2]ج) 

       

  2-[CdI4] د)

  



 

 

 

12 

 ثان�ا : التأين الذاتي للماء :
 للماء القدرة على سلوك الحمض و القاعدة حسب برونستدد لوري كما في المعادلتين االتيتين :

 
ذات�ا بدرجة ضع�فة جدا ف�سلك  و بذلك رغم ان الماء النقي غير موصل للت�ار الكهر�ائي اال انه يتاين

احد الجز�ات سلوك الحمض ( �منح بروتون ) و الجزئ االخر قاعدة ( �ستقبل البروتون ) كما في 
 المعدلتين االتيتين :

 
 للتفاعل : Kcمما يؤدي الى حالة اتزان �عبر عنها من خالل ثابت االتزان 

 
 : KWعل�ه  �سمى ثابت تأين الماء و النه التاين ضعيف جدا �عتبر تركيز الماء ثابت و 

 
 س° 25عند  14-10×1ثابـت تأين المـاء، وتبلغ ق�مته  Kwو�سمـى 

 
 
 
 
 
 

 = عددالموالت
 الكتلة

 الكتلة المولية

 

عدد 
الحجم×التركيز = الموالت  

 

مهمة  قوانين سابقة  
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 و �مكن حساب كل منهما في الماء النقي كما يلي :

 
 المائ�ه اعتمادا على تركيز كل من ايون الهيدرونيوم و الهيدروكسيد الى :و تصنف المحاليل 

 المحلول المتعادل �كون  -

- ]OH-] = [H3O+ = [1  ×10-7 مول/لتر 

 المحلول الحمضي : -

 مول/لتر & OH-  > [1  ×10-7�كون [  -

 ]H3O+ < [1  ×10-7 

 المحلول القاعدي : -

 مول/لتر &  OH- < [1  ×10-7�كون [  -

]H3O+ [ >1  ×10-7 

 اي ان : -

 
دائما في يرت�طان  OH ،-H3O+و�ما أن األيونين 

 �العالقة: المحاليل المائ�ة 
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 : 1مثال 
 مول/لتر H3O = [1×10-2[+ فــي محلـول حيـث ]OH-[ احســب 

 الحل:

 

 
 فالمحلول حمضي .] H3O[+ اقل من  ]OH-[و الن 
 :  2مثال 

 مول/لتر  OH[ =   1×10-4-] فــي محلـول حيـث[H3Oاحســب [+
 الحل:

 

 
 فالمحلول قاعدي . ]OH-[اقل من ] H3O[+ و الن 
 : 17سؤال 

 أجب عن األسئلة التالية : 
 

 ؟   [+H3O]مول/لتر ، احسب تركيز  4-10×2,5 في محلول ما -OH. إذا كان تركيز أيون 1
 
 
 ؟ [-OH]احسب تركيز  مول/لتر ، 5-10×2 في محلول ما [+H3O]. إذا كان تركيز أيون 2
 
 
  ) مول/لتر؟0.05تركيزه ( HClفي محلول    [-OH]. احسب 3
  : 18سؤال 

 200علماً بأن حجم المحلول ) مول/لتر.12-10×4( يساوي فيه [+H3O]الذي يكون تركيز  KOHمحلول  حسب عدد موالتاأ) 
 مل ؟

 
 

مول/لتر علماً بأن الكتلة  1×10-13=   [--OH]لتر ماء مكوناً محلوالً تركيز2الالزم إذابتها في  HNO3احسب كتلة الحمض ب) 
 غ/مول ؟ HNO3 =63 المولية لـ
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 :19سؤال 
 

 أكمل الجدول التالي:
 

 طبيعة المحلول   [-OH] [+H3O] المحلول

 متعادل  10-7×1 -1
2-  4×10-3  
3- 2 ×10-6   

4-  5×10-2  
   

 ثالثا : محاليل الحموض و القواعد القو�ة : 
تختلف الحموض و القواعد �قدرتها على التأين في الماء مما يؤدي الى اختالف قوتها و الذي �عتمد على مقدار 

 التأين في الماء : 

 

 الحموض القو�ة :
 تأينا كل�ا في الماء حسب المعادلة : HClيتأين 

 

و    HClالضع�فة  التي ال ترت�ط مع البروتون في المحلول فال يتكون حمض  Cl- القاعدة المرافقة  حيث ينتج
 و ينطبق ذلك على الحموض القو�ة بوجه عام و هي : لذلك فاللتفاعل غير منعكس .

HCl  , HBr,HI    , HNO3 , HClO4   . 
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 القواعد القو�ة :

   : كل�ا في الماء حسب المعادلة NaOHتتاين 

 

و ذك �سبب ان قوى التجاذب  NaOHفي المحلول لتكو�ن  -OHالتي ال تتفاعل مع ايونات  +Naو ينتج ايونات 
 و ينطبق ذلك على القواعد القو�ة   -OH و  +Naأقوى منها بين ايونات  +Naبين جز�ئات الماء و و ايونات 

KOH  و LiOH . 

 : فسر كال مما يلي تفسيرا علم�ا ؟ 3مثال 
 قو�ا .حمضا  HBr*** �عتبر حمض 

 قاعدة قو�ة . KOH*** تعتبر 

 ***ماذا يحدث عند إضافة مادة حمضية إلى الماء ؟
 ثابت.   KWللحفاظ على ق�مة  -OHو�قل تركيز  +H3Oسوف  يزداد تركيز أيون 

 *** ماذا يحدث عند إضافة مادة قاعدية للماء ؟
 ثابت . KWللحفاظ على ق�مة  +H3Oو�قل تركيز  -OHيزداد تركيز 

في محاليل الحموض و القواعد القو�ة من   -OHو تركيز الهيدروكسيد  +H3Oو لحساب كال من تركيز الهيدرونيوم 

 خالل :

 
 و �ما ان عمل�ة التأين كل�ا في الماء ف�كون :

  [الحمض القوي] = ]+H3Oتركيز[ 

  ] = [ القاعدة القو�ة]-OH[تركيز  
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 :20سؤال 
 : التي تليهلبعض المحاليل متساوية التراكيز أجب عن األسئلة   [-OH] يبين الجدول التالي تركيز   
 

 A B C D E المحلول
[OH-]    6×10-5 3×10-10 2×10-2 1×10-7 4×10-13 

 االسئلة :
 ؟  [+H3O]حدد صيغة المحلول الذي له أقل  .1
 حدد صيغة القاعدة األقوى ؟ .2
 المتعادل ؟ حدد صيغة المحلول .3
 حدد صيغة الحمض المرافق األقوى ؟ .4
 مول/لتر  ؟ 2,5×10-2= [+H3O]حدد صيغة المحلول الذي يكون فيه تركيز .5
 ؟ Cللمحلول  [+H3O]ما تركيز   .6
  [-OH]حدد صيغة الحمض األعلى   .7

  :21سؤال  
 التي تليه :لبعض القـواعـد الضعـيـفة، أجب عن األسئلة    [--OH]الذي يبين  تالياعتماداً على الجدول ال

 
 CH3NH2 C6H5NH2 N2H4 NH3 القاعدة
[OH--] 4×10-2 1×10-6 2×10-5 2×10-3 

 االسئلة :
 .اكتب صيغة القاعدة األقوى ؟1  

 : حدد الزوجين المترافـقـين من الحمض والقاعدةتالي ثم التفاعل ال أكمل .2        
                    C6H5NH3

+
   + NH3               …………  +………          

  [+H3O ]  المرافق األقل حمضال حدد صيغة. 3      
 ؟ 

 ؟ NH3للقاعدة  [+H3O ]تركيز  احسب. 4        
 . ما صيغة القاعدة التي تعطي حمضاً مرافقاً قوياً ؟5        
 تأيناً ؟ . ما صيغة القاعدة األقل6        

 : 22سؤال 
 : التي تليهلبعض الحموض الضعيفة متساوية التراكيز أجب عن األسئلة  [+H3O] يبين الجدول التالي تركيز 
 

 C6H5COOH HCN H2SO3 HF الحمض
[H3O+]   8×10-5 5×10-6 2×10-2 1×10-4 

 األسئلة :
 . أكتب صيغة الحمض األعلى تأيناً  ؟1
 ؟   [-OH]. أكتب صيغة القاعدة المرافقة األعلى تركيز  2
 حدد األزواج المترافقة من الحمض والقاعدة ؟, C6H5COOH. أكتب معادلة تأين الحمض 3
HSO3. أكتب معادلة تفاعل 4      

 ؟  األزواج المترافقة من الحمض والقاعدةوحدد  HFمع  -
  ؟  HCNللحمض  [-OH].  احسب تركيز 5        

 ؟ [-OH].  حدد صيغة الحمض الذي يعطي قاعدة لها أعلى تركيز  6      
 ؟ C6H5COOHعند تخفيف تركيز الحمض   [+H3O]. ماذا يحدث لـ 7      
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 : 23سؤال 
 : احسب) مول/لتر 0,025تركيزه ( NaOHالقاعدة 

 ؟  [+H3O]. تركيز 2    ؟   [-OH]. تركيز 1    
 : 24سؤال 

 ) Kw =1×10-14) مول/لتر . احسب :         ( علماً بأن 0,002تركيزه (  HIحمض من 
  [-OH]. تركيز 2     [+H3O]. تركيز 1    
 :25سؤال 

  ً  مل من الماء للحصول على محلول تركيز  500في   HNO3 يجب إذابتها من حمض كم غراما
[OH-])           =1×10-12 ً  مول) ؟ ⁄غرام  HNO3  =63بأن الكتلة المولية ( )؟      علما

 : 26سؤال 
) علماً بأن  2,5×10-12=[+H3O]لتر من الماء للحصول على محلول تركيز ( 0,2الالزمة إذابتها في  KOHاحسب كتلة القاعدة 

 غ/مول KOH  =56الكتلة المولية للقاعدة 
 :27سؤال 

, علماً بأن الكتلة المولية  HClللحمض  [-OH ])غ احسب تركيز  1,85كتلته(  HClلتر مكون الحمض  2محلول حجمه  
 غ/مول؟ HCl=37لـ

 : 28سؤال 
-10× 5للمحلول يساوي [+H3O]لتر , تركيز 2حجمه  LiOH نالصلب لتحضير محلول مكون مLiOH كم غراماً من  

 غ/مول ؟ 23تساوي  LiOH مول/لتر علماً بأن الكتلة المولية لـ 14
 : 29سؤال 

 ) في كل من المحلولين اآلتيين : -OHو  ( +H3Oاحسب تركيز  كل من 
 مول /لتر . 3-10×2تركيزه  HClمحلول  .1
 مل . 400مول ) منه في الماء ؛ للحصول على محلول حجمه  2حضر بإذابة  (  HNO3محلول  .2

 :  30سؤال 
 ) في كل من المحلولين اآلتيين : -OHو  ( +H3Oاحسب تركيز  كل من 

 /لتر .مول  2-10×4تركيزه  KOHمحلول  .1
 مل . 100مول ) منه في الماء ؛ للحصول على محلول حجمه  4-10×2,5حضر بإذابة  ( LiOHمحلول  .2
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 ) : PHرابعا : الرقم الهيدروجيني ( 

 نظرا لصغر الق�م التي يتم التعامل فقد اصطلح للتعبير عن هذه التراكيز من خالل ما �سمى الرقم الهيدروجيني للمحلول 

)PH   تعبير �شير الى تركيز ايون الهيدرونيوم في الوسط) و هو .  

 ) لتركيز ايون الهيدرونيوم في المحلول .10(لو 10: هو سالب لوغار�تم لألساس  PHتعرف 

 ر�اض�ا :

pH  =- لو [H3O+] 
 
[H3O+]      =10pH— 

 
 

 و �عد الرقم الهيدروجيني مق�اس لدرجة الحموضة  و القاعد�ة في المحاليل :

 وسط متعادل   PH   =7في الماء النقي 

 وسط حمضي   PH  > 7في محاليل الحموض 

 وسط قاعدي    PH  < 7في محاليل القواعد  

 : الالزمة  اللوغاريتمات وانينق

  1=  10لو 

  ن 10= ن لو ن10لو = 

  ب = لوأ + لو ب× لو أ 

  لو ب –لو أ/ب = لو أ 

   لو أ = ن  = ن10أ 
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 مول/لتر.  2-10×  1تركيــزه )  HIفــي محلـول (  PH احسـب مثال : 

 الحل: يتأين الحمض وفق المعادلة اآلت�ة: 

 
 يتأيـن كليـًا (حمـض قـوي) ، فـإن HIو�مـا أن     

 ]+H3O = [1  ×10-2  ،مول/لتر 

PH  =2 – 2=  1لو 

 مثال : 

 البوتاسيومفــي محلـول هيدروكسيـد  PHاحســب

  0.3=  5. لو  4-10×  2تركيــزه  

 الحل:

  قـوي) ، فـإن قاعدةيتأيـن كليـًا ( KOHو�مـا أن     

[OH-]  = 2  ×10-4 

 

  
PH  =11 –  10.3=  5لو 

 مثال :

 في العينة ؟  -OHو   , +H3Oاوجد تركيز كل من  10.7عينة لمنظف لها رقم هيدروجيني = 

pH   =10.7  

]H3O+[=  10-10.7 

]H3O+[=  1011-10.7-11 

]H3O+[=  100.3   +-11          0.3=  2من الجدول  لو 

]H3O+[ = 2  ×  1011-  مول/لتر 

  KWو من خالل 

 ]OH-[ = 5  ×  104- مول/لتر 
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 ان : العالقة سبق نستنتج مما 

 

 سمى هذه العالقة عالقة المقارنةت

 
 : 31 سؤال

 جد: 8،  7،  6، 4,  11لها على الترتيب  PHوكانت  A, B , C , D , Eلد�ك عدد من المحاليل ولتكن  

 ] أعلى ما  �مكن .+H3Oأي هذه المحاليل [ .1

 ] أعلى ما �مكن.-OHأعلى [ .2

 محلول متعادل .3

 أيها �غير ورقة ع�اد الشمس الى األحمر  .4

 أيها �غير لون ورقة ع�اد الشمس الى اللون األزرق . .5

 :  32سؤال 

اكتب ص�غة  8،   11،  4، 6لها على الترتيب,  PHوكانت   HA  ,HB   ،D  ،Cلد�ك عدد من المحاليل ولتكن 

 الحمض ف�ما يلي :

 اضعف قاعدة . -2  اقوى حمض . -1

 اقوى قاعدة مرافقة . -4 .  اقوى حمض مرافق -3

 . -OHاالقل تركيز  -H3O+  . 6االعلى تركيز  -5

 االزواجو حدد  -Bمع القاعدة  HAاكتب تفاعل  -7
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: 33سؤال   

 0.5=3.  لو 0.3=2لو لها :  PH الجدول االتي يبين عدد من المحاليل االفتراض�ة و ق�م 

 A B C D E F المحلول

PH 4.5 0 8.7 7 12 1 
 اعتمادا على الجدول اجب عن االسئلة االت�ة : 
 رمز الحمض االقوى  . -1
 .  رمز الماء النقي -2
 مول/لتر . 0.1تركيزه  HCl رمز محلول الحمض  -3
  مول/لتر. X 10 -6 5فيها �ساوي  -OHرمز قاعدة تركيز  -4
 مول/لتر. X 10 -5  3فيها �ساوي  +H3Oحمض تركيز  -5
 :  34سؤال  

 2لعمل محلول درجة حموضته تساوي  HNO3مل من الماء من الحمض  500احسب الكتلة الالزمة اضافتها الى 

 غم / مول ؟ 63علما �ان الكتلة المول�ة للحمض تساوي 

 : 35سؤال 

مل من الماء �ان الكتلة المول�ة للقاعدة  250غم في  5الناتج من اذا�ة  NaOHمحلول القاعدة  PHاحسب  

 0.3= 2غم / مول ؟ لو  40تساوي 

 : 36 سؤال
 ل�عض الحموض الضع�فة متساو�ة التراكيز أجب عن األسئلة التال�ة : pH يبين الجدول التالي  ق�م 

 C6H5COOH HCN H2SO3 HF الحمض

pH 5.3 6 3.5 4 
 . أكتب ص�غة الحمض األقوى؟1
 . أكتب ص�غة القاعدة المرافقة األقوى ؟2
 -OH]. أكتب ص�غة الحمض التي تكون قاعدته المرافقة أقل3
 وحدد األزواج المترافقة من الحمض والقاعدة ؟ H2SO3. أكتب معادلة تأين الحمض 4
 وحدد األزواج المترافقة من الحمض والقاعدة ؟ -Fمع  C6H5COOH. أكتب معادلة تفاعل 5
  HFللحمض   [-OH]. إحسب تركيز 6
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 اسئلة الفصل 

 وضح المقصود �كل مما يلي : -1

 .   PH الهيدروجينيلوري , قاعدة لو�س . الرقم -قاعدة ارهينيوس , حمض برونستد

 لوري :-ادرس التفاعليين التين و عين الحمض و القاعدة في كل منها وفق مفهوم برونستد -2

 

 
 ادرس التفاعلين االتين ثم اجب عما �اتي :-4

 
 أ ) وضح سلوك الماء في كل منها .

 ب) حدد االزواج المترافقة في كل منها .

 يلي :فسر مستعينا �المعادالت كال مما  -5

 وفق ارهينيوس .  HCNأ) السلوك الحمض لـحمض الهيدروس�ان�ك 

 لوري ولو�س .-وفق برونستد NH3ب) السلوك القاعدي لالمون�ا 

 حدد حمض وقاعدة لو�س في التفاعلين االتيين : -7
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-8 

 اي من المواد االت�ة امفوتير�ا :
HCO3

- . HCOO-, HCO2
-,H2O,CH3NH2 

 

 . ملغي -9

 
 

 الفصل االولنها�ة 
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 الفصل الثاني 
 الضعيفةوالقواعد االتزان في محاليل الحموض 

 من اشهر الحموض الضع�فة :
 مسكن لالالم . –حمض السلسل�ك : االسبر�ن 

 حمض االسكور��ك : فيتامين ج.
 حمض الكر�ون�ك : المجود �المشرو�ات الغاز�ة .

 و من اشهر القواعد الضع�فة :
 المائ�ة ( صودا الغسيل ) تدخل في تركيب مساحيق الغسيل .كر�ونات الصوديوم 

 ( درجة الحموضة PHفكيف يتم حساب الرقم الهديروجيني 
 

 )Kaثابت التأين للحموض الضعيفة (
 
 تتأين الحموض الضعيفة تأيناً جزئياً عند إذابتها في الماء ، أما الحموض القوية فتتأين كلياً عند إذابتها في الماء. •

 
 الحظ أن :

 
 

 نالحظ ان في كال التفاعليين :

 االختالف هو الفرق بين تركيز النواتج و عالقتها �المتفاعالت . 
***** HX  بسهم باتجاه واحد. تفككهحمض قوي يتفكك كلياً ونشير إلى 

 انما تكون كامل الكمية على شكل ايونات لذلك حسابيا :أي انه ال يتبقى أي كمية من الحمض على شكل جزيئا و 
 [الحمض القوي] = ]+H3Oتركيز[ 

**** HA    بسهمين باتجاهين متعاكسين. تفككهحمض ضعيف يتفكك جزئياً ونشير إلى 
الكمية المتفككة ) على شكل جزيئا و جزء قليل جدا من  الكمية على شكل  لأي انه يتبقى كمية االكبر من الحمض ( تهم

 . ايونات

 الحموض القوية هي :
HCl 
HI 

HBr 
HNO3 
HClO4 
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الذي �عد قاعدة مرافقة   -Aعند تأينه ينتج ايون الهيدرونيوم  �اإلضافة الى ايون سالب  نالحظ ان الحمض الضعيفو 

  KCن اي ان له ثابت اتزان �كون في حالة اتزاقو�ة نسب�ا �مكنها ان ترت�ط �أيون الهيدرونيوم في المحلول ف

 
 ] ثابت ) و عل�ه :H2Oو �ما ان تركيز الماء في المحاليل ال يتغير بدرجة كبيرة، ف�مكن اعت�ار تركيزه ق�مة ثابتة ( [

 : Kaفانه �سمى ثابت تأين الحمض 

 

 ، O3H+مقياساً لقدرة الحمض على تكوين أيونات الهيدرونيوم  Kaويعد الثابت 
 ،PH] و قلت قيمة OH-] عند االتزان وزادت قوة الحمض و قل [O3H+فكلما ارتفعت قيمته زاد [

 لألحماض القوية ألنها تتفكك بشكل كلي في الماء. Kaال توجد 
 

   س25ْلحموض الضع�فة و ق�م ثابت التاين لعدد منها عند �عض ا

 Ka معادلة التأين الصيغة إسم الحمض

H2SO3 H2SO3  + H2O  HSO3 حمض الكبريتيت
-  + H3O+  1,5×10-2 

 HF HF  +  H2O   F-    +  H3O+  7,2×10-4 حمض الهيدروفلوريك

HNO2 HNO2  +  H2O  NO2 حمض النيتريت
-  +  H3O+ 4×10-4 

HCOOH HCOOH + H2O حمض الميثانويك HCOO- + H3O+ 1,7×10-4 

C6H5COOH C6H5COOH + H2O حمض البنزويك C6H5COO-+H3O+ 6,5×10-5 

CH3COOH CH3COOH +H2O حمض اإليثانويك CH3COO- +H3O+ 1,8×10-5 

H2CO3 H2CO3 + H2O حمض الكربونيك HCO3
- + H3O+ 4,3×10-7 

 H2S H2S  + H2O HS-  + H3O+ 1×10-7 كبريتيد الهيدروجين

 HClO HClO  + H2O ClO-  + H3O+ 3,5×10-8 أحادي إكسوكلوريك

 HCN HCN  + H2O  CN-  + H3O+ 6,2×10-10 هيدروسيانيكحمض 
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 نالحظ من خالل ما سبق:

 على نوعين هما : الضع�فةتكون األسئلة على محاليل الحموض  

 اوال : المقارنة و التي تظهر فيها كلمات محددة هي :

 
 و عند االجا�ة على هذه االسئلة يجب مراعات شرطان اساس�ان هما :

 التراكيز للمحاليل .تساوي  -1

 نفس معلومة االرتكاز . -2

 
 الضع�فة :لمحاليل الحموض  PHثان�ا : حساب الرقم الهيدروجيني 

 
 ا و هي :مسوف نتعرف عليه �مرحلتينتمر عمل�ة الحسا�ات في محاليل الحموض و القواعد الضع�فة 

 ) .  PH1وحيد المصدر (  -1

 .بوجود الملح  )  PH2مشترك المصدر ( -2
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 ) : 1PHالمرحلة االولى : وحيد المصدر (  
 في هذه الحالة نتحدث عن محلول الحمض الضعيف 

 ( الحمض و الماء فقط ) و محلول القاعدة الضع�فة و تكون الحسا�ات كاالتي : 

 تأين الحمض الضعيف  : -1

 
 و من خالل ثابت التأين للحمض :

 
 : اي ان  1:1هي  نس�ة التايننالحظ ان 

 
 ف�ص�ح ثابت الـتأين �صورة هي:

 
 ، أجب عن األسئلة اآلتية : التاليباالعتماد على الجدول  : 1سؤال 

Ka الحمض 

1.8  ×10-5 CH3COOH 

7.1  ×10-4 HCN 

4.5  ×10-7 H2SO3 

1.7  ×10-2 H2SO4 
 االسئلة :

 أكتب صيغة الحمض األقوى وصيغة قاعدته المرافقة ؟ .1
  +H3Oفأيهما يكون تركيز  CH3COOHو HCNلديك محلوالن حمضيان متساويان في التركيز :  .2
 أعلى ؟ فيه    
 ، إذا كان لهما التركيز نفسه ؟ HCNأم H2SO3أي المحلولين رقمه الهيدروجيني أعلى :  .3
 ؟ -OHحدد صيغة القاعدة المرافقة األعلى تركيز  .4
 ؟ H2SO4أم القاعدة المرافقة للحمض  H2SO3أيهما أقوى : القاعدة المرافقة للحمض  .5
مول/لتر أكبر أم أقل 2-10×1الذي تركيزه  CH3COOHلمحلول حمض الميثانويك   pHهل تتوقع أن تكون قيمة .6

 ؟ لماذا ؟  2من 
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 : 2سؤال 

 لبعض الحموض الضعيفة متساوية التراكيز أجب عن األسئلة التالية : Ka يبين الجدول التالي
 

 HX HY HZ HW الحمض
Ka 1×10-8 1×10-6 4×10-6 1×10-10 

 
 االسئلة :
 ؟ pH. أكتب صيغة الحمض األعلى 1
 . أكتب صيغة القاعدة المرافقة األضعف ؟2
 وحدد األزواج المترافقة من الحمض والقاعدة ؟ HY. أكتب معادلة تأين الحمض 3
 وحدد األزواج المترافقة من الحمض والقاعدة ؟ -Zمع  HY. أكتب معادلة تفاعل 4
 )   0,7= 5,  لو  0,3=  2) مول /لتر ؟ ( علماً بأن لو1تركيزه ( HZللحمض  PH. إحسب 5

 
: 3سؤال  

لعدد من الحموض الضعيفة، إذا كانت محاليل الحموض متساوية في التركيز  Kaأدرس الجدول أدناه والذي يوضح قيم  
 )مول/لتر أجب عما يلي من أسئلة:0.01وتركيزها (

 Ka معادلة التأين صيغة الحمض
HNO2  4,5×10-4 

HF  7×10-4 

CH3COOH  2×10-5 

H2SO3  1,7×10-2 

HCN  5×10-10 

                          . ما هو أقوى الحموض في الجدول.1  
 .ما هو أضعف الحموض في الجدول. 2  
                            . pH. أي المحاليل لها أعلى قيمة 3  
 فيه أكبر ما يمكن. [+H3O]. أي المحاليل يكون تركيز 4  

 . اكتب معادلة التأين لكل من الحموض الموجودة في الجدول في الفراغ المخصص.5  
.................................................................................................................................................. 

 : 4سؤال
 -أجب عن األسئلة التالية :

 )احسب : 5-10×2للحمض يساوي ( Kaإذا علمت أن   ) مول/لتر0,05تركيزه ( CH3COOH. لديك محلول أ 
      في المحلول.  [+H3O] . تركيز1 
 للمحلول. pH. قيمة 2 

 للحمض تساوي Ka ) ، وأن قيمة5له ( pHإذا علمت أن قيمة   HCN. احسب تركيز محلول حمض ب
 مول/لتر ) 0,2(  الجواب                                     ) ؟10-10×5( 

 ؟ 4للمحلول  pH) مول/لتر ، وأن 0,2إذا علمت أن تركيزه ( HXللحمض  Ka. احسب قيمة ج
 )Ka =5×10-8الجواب (                               
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 : 5 سؤال
للحمض  Ka)مول من الحمض في كمية مناسبة من الماء , احسب قيمة 0.4)لتر بإذابة (0.5حجمه ( HZحضر محلول مائي من الحمض 

 )  0.3=2, لو   0.7=5( لو PH =2,7علماً بأن 
 : 6 سؤال

له تساوي  Ka) ، علماً أن 5له تساوي (  pHلتر من الماء لتكوين محلول  2الالزم إذابتها في  HCNاحسب كتلة حمض 
 غ) 10,8الجواب (            )غم/مول. 27( HCN) مول/لتر و أن الكتلة المولية للحمض 10-10×5(

  
 : 7 سؤال

) هو محلول B) مول/لتر , المحلول ( 2-10×1تركيزه ( NaOHهو محلول  (A)) , المحلول   B , Aلديك المحلولين (
CH3COOH  )مول/لتر . وقيمة 0,05تركيزه (Ka ) إحسب قيمة  5-10×2تساوي . (PH ) للمحلولينB , A  ؟ ( 

 : 8 سؤال
   Kaللحمض علماَ بأن قيمة  pH) غ , احسب قيمة 2.7كتلته  ( HCN) لتر  من حمض  2: محلول حجمه ( 

  0,7=  5غ/مول ؟    لو 27تساوي  HCNوالكتلة المولية لـ  10-10×5تساوي  HCNلـ                 
: 9 سؤال  

)مول/لتر لكل منها ومعلومات عن الحمض , 0,01عدد من محاليل الحموض الضعيفة متساوية التركيز ( الجدول المجاور : يبين
  ادرسه ثم أجب عن األسئلة اآلتية : 

 ) ؟ HBrOأم  HFكحمض (  أقوىأيهما   . 1
 ؟ HNO2ما صيغة القاعدة المرافقة للحمض   . 2        

 )HCN أم HNO2أعلى(  [-OH]أي المحلولين يكون فيه.  3
 ) ؟ -CNأم  -OCNأيهما أقوى كقاعدة (   . 4
 ؟  -C6H5COO  مع HOCN. أكتب معادلة التفاعل   5
 من الحمض والقاعدة في التفاعل  . حدد الزوجين المترافقين 6

        HBrO  +  CN-     HCN  +  BrO- 

 
 )   Kw =1×10-14,    0,3= 2) علماً بأن ( لو HCNفي محلول (  [ -OH ]. احسب  7      
 
 : 10سؤال 

 المحلول . PH لهذا  احسب Ka =1  ×10-5مول/لتر وكانت  0.1تركيزه  HAمحلول من الحمض الضعيف 

 : 11سؤال 

لتر فإذا علمت أن ك.م للحمض =  1في الماء لعمل محلول حجمه  HCOOHغم من حمض الميثانو�ك  23إذا أذيب  

 .0.3=  2علمًا �أن لو PHاحسب   Ka  =8  ×10-4غم/مول &  46

 : 12سؤال 

 علمًا �أن  3له =  PHمل �حيث تكون  500لعمل محلول حجمه  HFكم غرامًا يجب إذابته من حمض 

Ka = 1  ×10-4  َك.م لـ &HF  =20 غ/مول؟ 

 

 المعلومات صيغة الحمض
C6H5COOH Ka =6×10-5 

HOCN Ka =1×10-4 

HNO2  pH =2,7  
HCN  pH=5,7 

HF [OH-] =2,8×10-11 
HBrO [OH-] =2,2×10-8 
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 )bKالتأين للقواعد الضعيفة ( ثابت
 القوية فتتأين كلياً عند إذابتها في الماء. القواعدالضعيفة تأيناً جزئياً عند إذابتها في الماء ، أما  القواعدتتأين  •

 
  ******BOH  بسهم باتجاه واحد. تفككهاقاعدة قوية تتفكك كلياً ونشير إلى 

 انه ال يتبقى أي كمية من القاعدة على شكل جزيئا و انما تكون كامل الكمية على شكل ايونات لذلك حسابيا : أي
 

 ] = [ القاعدة القو�ة]-OHتركيز [
 

*****B  قاعدة ضعيفة تتأين جزئياً ونشير إلى تأينها بسهمين باتجاهين متعاكسين. 
جزيئا ( تهمل الكمية المتفككة ) و جزء قليل جدا من  الكمية على شكل أي انه يتبقى كمية االكبر من القاعدة على شكل 

 ايونات .
 نالحظ ان في كال التفاعليين :

 االختالف هو الفرق بين تركيز النواتج و عالقتها �المتفاعالت 

 
كون ت هالضع�ف القاعدةان و -OHيعد حمضا مرافقا  قويا نسبيا يرتبط مع ايون  الذي +BHانتاج ايون موجب  نالحظ

 : KCفي حالة اتزان اي ان له ثابت اتزان 

 

  

القوية هي : القواعد  
KOH 

NaOH 
LiOH 
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 ] ثابت ) و عل�ه :H2Oو �ما ان تركيز الماء في المحاليل ال يتغير بدرجة كبيرة، ف�مكن اعت�ار تركيزه ق�مة ثابتة ( [

 : Kbفانه �سمى ثابت تأين القاعدة 

 
 ، OH-مقياساً لقدرة القاعدة على تكوين أيونات الهيدروكسيد  Kbويعد الثابت 

 ،PH] و زادت قيمة O3H+] عند االتزان وزادت قوة القاعدة و قل [OH-فكلما ارتفعت قيمته زاد [
 للقواعد القوية ألنها تتفكك بشكل كلي في الماء. Kbال توجد 

   س25ْالتاين لعدد منها عند الضع�فة و ق�م ثابت  القواعداشهر 

 Kb معادلة التأين الصيغة إسم القاعدة
CH3NH2 CH3NH2 + H2O ميثيل أمين CH3NH3

+ +OH- 3,7×10-4 
NH3 NH3 + H2O األمونيا NH4

+ +OH- 1,8×10-5 
N2H4 N2H4 + H2O الهيدرازين N2H5

+ +OH- 1×10-6 
NH2OH NH2OH + H2O هيدروكسيل أمين NH3

+OH +OH- 1,1×10-8 
C6H5NH2 C6H5NH2+H2O أنيلين C6H5NH3

+ +OH- 3,8×10-10 

 
 نالحظ من خالل ما سبق العالقة :

 على نوعين هما : الضع�فة القواعدتكون األسئلة على محاليل 

 اوال : المقارنة و التي تظهر فيها كلمات محددة هي :

 
 هما : و عند االجا�ة على هذه االسئلة يجب مراعات شرطان اساس�ان

 تساوي التراكيز للمحاليل . -1

 نفس معلومة االرتكاز  -2
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 مج العالقتين معا تص�ح :دو عند  

 
 الضع�فة : القواعدلمحاليل  PHثان�ا : حساب الرقم الهيدروجيني 

 
 ا و هي :مسوف نتعرف عليه �مرحلتينتمر عمل�ة الحسا�ات في محاليل  القواعد الضع�فة 

 ) .  PH1وحيد المصدر (  -1
 .بوجود الملح )  PH2مشترك المصدر ( -2

 ) : 1PHالمرحلة االولى : وحيد المصدر ( 
 ( القاعدة و الماء فقط ) و تكون الحسا�ات كاالتي :   هالضع�ف القاعدةفي هذه الحالة نتحدث عن محلول 

 :  القاعدة الضع�فة تأين  -1

 
 : للقاعدةو من خالل ثابت التأين 

 
 : اي ان  1:1نس�ة التاين هي نالحظ ان 

 
  ف�ص�ح ثابت الـتأين �صورة هي:
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 اعتمادا على الجدول اجب عن االسئلة االت�ة  : 13سؤال 

 
 لعدد من القواعد الضع�فة .  Kbالتاين  لد�ك ق�م ثابت

 اكتب ص�غة الحمض المرافق االضعف.  -1ا 

 اكتب ص�غة القاعدة التي لها اقوى حمض مرافق .  -2

 ؟ NH3أم  C6H5NH2أيهما أقوى كقاعدة:  -3

 (التركيز نفسه)؟ CH3NH2أم لمحلول  NaOHلمحلول  pHأيهما أكبر : ق�مة  -4

 . و حدد االزواج المترافقة  N2H4 اكتب معادلة تأين القاعدة -5

 مع الماء N2H4لتفاعل  Kbأكتب تعبير ثابت االتزال  -6

 :  14سؤال 

 اآلت�ة : األسئلة عن أجب الضعـيـفة، القـواعـد ل�عض  Kb ق�م يبين الذي التالي الجدول على اعتماداً 
 CH3NH2 C6H5NH2 N2H4 NH3 القاعدة

Kb    4×10- 4 4×10- 10 1×10- 6 2×10- 5 

 ؟  [+H3O ] األعلى القاعدة ص�غة اكتب.1 

 .المترافقة االزواج حدد  C6H5NH2 للقاعدة المرافق الحمض مع N2H4 تفاعل معادلة أكتب .2       

NH4    كحمض أقوى  أيهما .3   
 ؟    + CH3NH3 أم +

 ؟ PH األعلى المرافق الحمض ص�غة أكتب .4       

 ؟ تأيناً  أعلى مرافقاً  حمضاً  التي تعطي القاعدة ص�غة ما. 5
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 : 14سؤال 

 Kb  =1  ×10-9مول/لتر  حيث  0.1تركيزه  C5H5Nلمحلول البير�دين  PHاحسب 

 : 15سؤال 

 علمًا �أن 10له = PHلعمل محلول حجمه لتر �حيث تكون  C6H5NH2كم غرامًا يجب إذابتها من 

 Kb =1  ×10-6  ِك.م لـ &C6H5NH2  =93.غ/مول 

 : 16سؤال 
 أجب عن األسئلة اآلتيةلبعض القـواعـد الضعـيـفة،    Kbالذي يبين قيم تالياعتماداً على الجدول ال: 
 

 CH3NH2 C6H5NH2 N2H4 NH3 القاعدة        
Kb 4×10-4 4×10-10 1×10-6 2×10-5 

 االسئلة :
 ؟ .اكتب صيغة القاعدة األقوى1  
 :حدد الزوجين المترافـقـين من الحمض والقاعدة . في التفاعل الممثل بالمعادلة اآلتية2   

                    C6H5NH3
+

   + NH3      C6H5NH2  + NH4
+

          
N2H5    أيهما أقوى كحمض. 3   

 C6H5NH3أم  +
+

   
 ؟ 

 ؟    N2H4مول / لتر) من 0,01( لمحلول pH. احسب 4          
 ؟ pH. حدد صيغة الحمض المرافق األقل 5          
 ؟ [-OH]) لها أعلى  N2H4أم  NH3. أي القاعدتين ( 6         

   
 : 17سؤال 

لعدد من القواعد الضعيفة، إذا كانت محاليل القواعد متساوية في التركيز  Kbأدرس الجدول أدناه والذي يوضح قيم 
 )مول/لتر أجب عما يلي من أسئلة:0,01وتركيزها (

 
 Kb معادلة التأين صيغة القاعدة
CH3NH2  3,7×10-4 

NH3  1,8×10-5 

C6H5NH2  3,8×10-10 

N2H4  1×10-6 

 االسئلة :
 القواعد في الجدول. . ما هي أقوى1  
 . ما هي أضعف القواعد في الجدول.2 
 . pH. أي المحاليل لها أعلى قيمة 3  
 فيه أكبر ما يمكن. [+H3O]. أي المحاليل يكون تركيز 4 
 الموجودة في الجدول في الفراغ المخصص. قواعد. اكتب معادلة التأين لكل من ال5  
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 : 18سؤال 
 أجب عن األسئلة التالية  :  
 ) احسب : 5-10×2للقاعدة يساوي ( Kbإذا علمت أن   ) مول/لتر0,05تركيزه ( NH3. لديك محلول 1

         ؟في المحلول  [-OH]أ. تركيز أيون   
 للمحلول. pHب. قيمة  

 
 ).6-10×1للقاعدة تساوي( Kb)، وأن قيمة 10له ( pHإذا علمت أن قيمة    N2H4. احسب تركيز محلول القاعدة 2
 
 .10للمحلول  pH) مول/لتر ، وأن 0,2إذا علمت أن تركيزه ( Xللقاعدة  Kb. احسب قيمة 3
 
 0,4=2,5لـوالمحلول ؟  pHإحسب قيمة  Kb  =4×10-10)مول/لتر وقيمة 4تركيزه (  C6H5NH2لديك محلول من . 4
 
له تساوي  Kb) ، علماً أن 11له تساوي (  pHلتر من الماء لتكوين محلول  2الالزم إذابتها في  N2H4احسب كتلة القاعدة .  5
 غم/مول. )32( N2H4) مول/لتر و أن الكتلة المولية للحمض 10-6×1(
 

 : 19سؤال 

) لتر من الماء فنتج من إذا�ة القرص محلول درجة 2)غم في (10كتلته ( أذيب قرص غير نقي من حمض األسيت�ك

 لحمض األسيت�ك Ka) إذا علمت أن 3حموضته (

 ) غم /مول  :60)، وأن الكتلة المول�ة للحمض (10-5×2( 

 . اكتب معادلة تأين حمض األسيت�ك في الماء.1     

 . احسب كتلة الشوائب في القرص.2     

 : 20سؤال 
لقواعد ضعيفة بتراكيز متساوية اجب عن األسئلة التي  Kbلبعض الحموض بتراكيز متساوية وقيم  Kaاعتماداً على الجدول التالي يمثل قيم 

 تلي الجدول :
 Kb صيغة القاعدة Ka صيغة الحمض

HCN 5×10-10 NH2OH 1×10-8 
HF 7.2×10-4 N2H4 1×10-6 

HClO 3×10-8 C6H5NH2 4.2×10-10 
 ؟ [+H3O]أكتب صيغة الحمض المرافق األقل  .1
 أكتب صيغة القاعدة المرافقة األعلى تأيناً ؟ .2
 وحدد األزواج المترافقة ؟ C6H5NH2مع  HClOأكتب معادلة تفاعل  .3
 وحدد األزواج المترافقة ؟ NH2OHمع الحمض المرافق للقاعدة  N2H4أكتب معادلة تفاعل القاعدة  .4
  0,7=5,   لو      0,4=2,5لو    مول/لتر ) ؟ 0,04تركيزه (  NH2OHلمحلول  pHاحسب  .5
الكتلة المولية لحمض ؟ ( علما بأن  6لتر مكوناً محلوالً درجة حموضته  0,2الالزم إذابتها في الماء حجمه  HCNاحسب كتلة  .6

HCN غ/مول 27 تساوي ( 
 ؟ pH.حدد صيغة القاعدة التي لها أعلى 7
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 : 21سؤال 
 ادرس الجدول المجاور والذي �مثل

 محاليل لعدد من الحموض الضع�فة و �عض المعلومات  
 ) مول/لتر:0.1عنها إذا كانت جم�ع المحاليل بتركيز (

 HBللحمض  Ka. احسب ق�مة 1   
 . HCللحمض   pH. احسب ق�مة 2   
  HD في محلول الحمض [+H3O]. ما مقدار 3   
 . رتب الحموض حسب قوتها تصاعد�اً 4   
 ) مول/لتر ( تقل ، تزداد ، ت�قى ثابتة) 0.05إذا خفف تركيزه إلى ( HBللحمض   pH. ماذا �حدث لق�مة 5   
 . أي الحموض قاعدته المرافقة األقوى.6   
 . pH. أي الحموض له أعلى ق�مة 7   

 : 22سؤال 
 تراكيزها في  المتساو�ةB و C والقاعدتين ، HB و HAالحمضين محاليل عن معلومات يوضح االتي الجدول

 : لتر/مول)0.1(
 .  pH ق�مة أعلى له الجدول في المواد أي .1
 . HB أم HA أقوى  المرافقة قاعدته تكون  أيهما .2
 . HA المادة لمحلول pH احسب .3
  Cللقاعدة  Kbاحسب .     4

+CHما الحمض المرافق االقوى .    5
 +DHام   

 : 23سؤال 

مول/لتر ) اجب  0.2اعتمادا على المعلومات الواردة في الجدول المجاور لعدد من المحاليل المائ�ة متساو�ة التركيز ( 
  عن االسئلة االت�ة :

 . HXلمحلول  PHاحسب ق�مة  -1
  . Aللمحلول   Kbاحسب ق�مة  -2
 ما ص�غة الحمض االقوى . -3
 .  +BHام  +AHاي الحموض المرافق االقوى  -4
 
 

 

 المعلومات الحمض
HA 7×10-6 لتر/مول= [A-1] 
HB pH =4 
HC Ka  =1×10-5 

HD Ka  = 6.4×10-5 

 المعلومة المـادة

HA Ka  =1×10-6 

HB pH  =4 

C [OH-1]  =1×10-4 مول/لتر 

D Kb   =2×10-5 

 المعلومات المحلول

HX Ka  = 5X  10-6
 

HY [Y-] =0.01 مول/لتر 

B Kb  = 1X  10-6 

A [HA+] =0.01 مول/لتر 
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 ثالثا: الخواص الحمض�ة و القاعد�ة لمحاليل االمالح :
الملح : مركب ايوني ينتج من تفاعل حمض مع قاعدة في تفاعل �سمى تفاعل التعادل .ادرس كل من التفاعالت 

 االت�ة :

 

تالحظ ان الناتج دائما من تفاعل الحمض مع القاعدة �كون تكون الماء و ملح ( مركب ايوني ) يتكون من جزئيين 

 احدهما موجب ( مصدره القاعدة فسلوكه حمض  ) 

 و جزء سالب ( مصدره الحمض فسلوكه قاعدة ) .

 جم�ع االمالح تتأين كل�ا عند اضافتها الى الوسط الماء

 اعدة قادم من حمض )الى ايون سالب ( ق 

 و ايون موجب ( حمض قادم من قاعدة ) 

ثابته  -OHاو   +H3Oالتاين تفكك الملح الى ايونات ل�س لها قدرة على التفاعل مع الماء ما ي�قي على تركيز ايونات 

 في المحلول ف�كون الملح متعادال .

 او كليهما  -OHاو   +H3Oاما التم�ه : ف�عني قدرة ايونات الملح على التفاعل مع الماء و انتاج ايونات 

 فالفرق بين التم�ه و التاين هو :

 في المحلول . -OHاو   +H3Oالتم�ه تفكك الملح الى ايونات لها قدرة على التفاعل مع الماء و تغير تركيز ايونات 

ثابته  -OHاو   +H3Oايونات ل�س لها قدرة على التفاعل مع الماء ما ي�قي على تركيز ايونات التاين تفكك الملح الى 

 في المحلول ف�كون الملح متعادال .

 و �التالي فل�س جم�ع االمالح تتم�ه �الماء

 و انما التم�ه لألمالح التي تحتوي ايونات الحموض و القواعد الضع�فة فقط 
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 الحمض�ة و القاعد�ة الى ثالث انواع هي :تقسم االمالح حسب خواصها 
 االمالح القاعدية : -1

 مثل :     
  NaCN مكونا الملح القاعدي NaOHمع القاعدة القوية   HCNتفاعل الحمض الضعيف الملح الناتج من 
 كما في المعادلة:

HCN   +  NaOH   NaCN  + H2O 
 

 ذلك تفسيرا علميا ؟؟؟ ملح قاعدي التأثير فسر NaCNالملح 
 :  CN- االيون سالب 
مكونه   +Hمرافق قو�ه نسب�ا  مشتق من حمض ضعيف يتفاعل مع الماء كقاعدة و تسحب منه ايون قاعدة 

اكبر من  PHو �ص�ح  +H3Oفيزداد تركيزه و �قل تركيز ايون الهيدرونيوم  -OHالحمض الضعيف و ايون الهيدروكسيد 
 فتزداد قاعديته . 7

  :Na+االيون الموجب 
حمض مرافقة ضعيف مشتق من قاعدة قو�ه ال تتفاعل مع الماء و ي�قى على شكل ايونات فال يؤثر في تركيز 

 ت�قى ثابته -OHاو   +H3O ايونات
  يتأين حسب المعادلة :  KNO2الملح 

KNO2  K+  +  NO2
- 

 و ينتج  حمض مرافق ال يتم�ه في الماء    
 قاعدة مرافقة للحمض الضعيف قوي نسب�ًا يتم�ه في الماء 
 حسب المعادلة : 

NO2
-  +  H2O         HNO2    + OH- 

 PH  < 7تزداد القاعد�ة.-OH  ظهور أيونات 
 يتأين حسب المعادلة :  HCOONaالملح 

HCOONa    HCOO-  +  Na+ 

 و ينتج  حمض مرافق ال يتم�ه في الماء    
 قاعدة مرافقة للحمض الضعيف قوي نسب�ًا يتم�ه في الماء 
 حسب المعادلة : 

HCOOH + OH-      HCOO- +   H2O        
 PH  < 7تزداد القاعد�ة. -OH  ظهور أيونات 
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 االمالح الحمضه : -2

  NH4Clمكونا الملح الحمضي   NH3مع القاعدة الضعيفة  HClتفاعل الحمض القوي الملح الناتج من  مثل
 كما في المعادلة:

HCl  +  NH3     NH4Cl 
            حمضي التأثير فسر ذلك تفسيرأ علم�ا ؟؟؟ NH4Cl الملح 

 يتأين حسب المعادلة :  NH4Clملح 

           NH4Cl       NH4
+   + Cl- 

ال يتفاعل مع الماء و ي�قى على شكل ايونات فال يؤثر مشتق من حمض قوي مرافقة ضع�فه قاعدة  : Cl-االيون سالب 
  ت�قى ثابته -OHاو   +H3Oتركيز ايونات في 

+االيون الموجب 
4NH  : مرافق قوي نسب�ا  مشتق من قاعدة ضع�فه تتفاعل مع الماء كحمض  و تمنح ايون حمض

H+    للماء مكونه القاعدة الضع�فه و ايون الهيدرونيومH3O+  فيزداد تركيزه و �قل تركيز ايون الهيدروكسيدOH-  و
 فتزداد حمضيته . 7اقل من  PH�ص�ح 

 حمض مرافق للقاعدة الضع�فة قوي نسب�ًا يتم�ه في الماء

 حسب المعادلة : 

NH4
+   +  H2O         NH3    + H3O+ 

 PH   >7�عطي تاثير الحمض�ة. +H3Oظهور أيونات 

 يتأين حسب المعادلة : N2H5NO3الملح 

N2H5NO3 N2H5
+     +   NO3

-         

 و ينتج  قاعدة مرافقة ال تتم�ه في الماء    

 و حمض مرافق للقاعدة الضع�فة قوي نسب�ًا يتم�ه في الماء  

 حسب المعادلة :

N2H4 + H3O+      N2H5
+ +   H2O        

 PH   >7�عطي تاثير الحمض�ة. +H3Oظهور أيونات 
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  3- االمالح المتعادلة :

 كما NaClالمتعادل  مكونا الملح NaOHمع القاعدة القوية  HCl تفاعل الحمض القوي الملح الناتج من   NaClمثل 
 في المعادلة: 

HCl   +  NaOH       NaCl  + H2O 
 

            حمضي التأثير فسر ذلك تفسيرأ علم�ا ؟؟؟ NaCl الملح 

 المعادلة :و يتأين حسب 

 

ال يتفاعل مع الماء و ي�قى على شكل ايونات فال يؤثر مشتق من حمض قوي مرافقة ضع�فه قاعدة  : Cl-اليون سالب ا
 . ت�قى ثابته -OHاو   +H3Oتركيز ايونات في 

ال تتفاعل مع الماء و ي�قى على شكل ايونات فال مشتق من قاعدة قو�ه مرافقة ضعيف حمض  :Na+االيون الموجب 
 . ت�قى ثابته -OHاو   +H3Oتركيز ايونات يؤثر في 

                       
 . متعادلة 3. قاعدية   2. حمضية  1:  تقسم محاليل األمالح من حيث صفاتها الحمضية القاعدية إلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 أوالً 
محاليل األمالح 

المشتقة من حموض 
وقواعد قوية قوية 

 تكون متعادلة التأثير
 pH  =7  

 ثانياً 
محاليل األمالح المشتقة 

من حموض ضعيفة 
وقواعد قوية تكون 

 قاعدية التأثير
pH   <7  

 ثالثاً 
محاليل األمالح المشتقة 

من حموض قوية 
وقواعد ضعيفة تكون 

التأثير حمضية  
pH    >7  
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ثم نحدد أي الحمض  منالمشتق الشق السالب للملح ، و القاعدة المشتق من الشق الموجب لمعرفة طبيعة محاليل نحدد 
 مصدره الحموض و القواعد القويةالشقين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

او جم�عها لتحديد  PHاو  OH]- [أو  H]O3+ [�قصد التأثير على  ) : in 1 3تأثير اضافة الملح الى وسط على( 

 التأثير يجب تحديد طب�عة الملح اوال و ر�ط التأثير �العالقة : 

 
 الـتأثير �كون :

 اي ت�قى ثابته . PHاو   [-OH]أو   [+H3O]أ) الملح متعادل الطب�عة : ال يؤثر على 
 . PHو �قلل   [-OH]و �قلل   [+H3O]ب) الملح حمضي الطب�عة : يز�د 
 . PHفتز�د    [+H3O]و �قلل   [-OH]ج) الملح قاعدي الطب�عة : يز�د 

PH  7, مساوية لـ 7, اقل من 7المتوقعة( اكبر من : ( 
 المتوقعة �كون : PHللوسط و لتحديد المتوقعة يجب تحديد طب�عة الملح اوال و  PH�قصد 

 . PH =  7أ) الملح متعادل الطب�عة : 

 . PH >  7ب) الملح حمضي الطب�عة :  

 . PH < 7ج) الملح قاعدي الطب�عة :   

  

3 
  قاعدي

5 
 حمضي

 كالهما
 متعادل

#Smile face 
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 و �كون الترتيب �شكل عام لدرجة الحموضة كاالتي :

 
 و لمعرفة تاثير االمالح يجب تحديد الطبيعة ( السلوك ) و ثم التأثير:

 الملح المتعادل
 in 1 3  ال يؤثر نهائ�ا و ت�قىعند اضافة الملح المتعادل الى الوسط  �حتوي ايونات الحموض و القواعد القو�ة  معا

 ثابته ال تتغير

 الملح الحمضي 
 in 1 3على افة الملح الحمضي الى الوسط يؤثر ايونات الحموض القو�ة فقط و ايونات القواعد الضع�فة عند اض�حتوي 

 PHو  [-OH]و �التالي نقصان كل من   [+H3O]: ز�ادة و يؤدي الى

 الملح القاعدي
 in 1 3ايونات القواعد القو�ة فقط و ايونات الحموض الضع�فة عند اضافة الملح القاعدي الى الوسط يؤثر على �حتوي 

 PH و ز�ادة   [+H3O]و �التالي و نقصان  [-OH]و يؤدي الى : ز�ادة 

 

 مالحظات هامة جداً :
 من حمض ضعيف .الحمض المرافق القوي ينتج من قاعدة ضعيفة . القاعدة المرافقة القوية تنتج  .1
 التميه : هو التفاعل مع الماء ( حيث أن الماء يسلك سلوكين حمض وقاعدة حسب نوع المادة المتفاعلة . .2
 PHو[-OH]و[+H3O]وتؤثر على تركيز  الحموض والقواعد المرافقة القوية هي التي تتميه ( تتفاعل مع الماء ) .3
 عند الزيادة في تراكيز أحد طرفي المعادلة تقاوم هذه الزيادة باالتجاه نحو الطرف اآلخر ( مبدأ لوتشاليه ) .4
 : 24سؤال 

 ما الحمض والقاعدة المشتق منها كل من األمالح التالية : 
1 .KCN                                                  2  .LiClO4  
3 .NH4Br                                               4 .NaI 
5.  NaClO                                                                       6  .N2H5NO3 

  ....................................................................................................................................................... 
 : 25سؤال 

طبيعة كل من محاليل األمالح التالية ثم فسر السلوك الحمضي، القاعدي أو المتعادل لكل منها،  دعم إجابتك  حدد 
 بالمعادالت:

    1  .NaHCO3                                            2  .LiCl 
    3 .NH4Br                                  4  .LiHS 
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 : بين طب�عة كل من االمالح االت�ة : 26سؤال  

1- KNO3  :   2- CH3COONa :   3- NaHCO3  : 

4- NH4Cl :   5- NH4NO3 :    6- KNO2  : 

 : فسر مستعينا �المعادالت السلوك الحمضي او القاعدي او المتعادل لكل من االمالح االت�ة : 27سؤال 

1-KF     2-LiCl     3-CH3NH3Br  
 : اي االمالح �عد ذو�انه في الماء تميها : 28سؤال 

1- KNO3  :   2- CH3COONa :   3- KI  : 
4- N2H5NO3 :  5- C5H5NHCl :   6- KNO2  : 

 :  لد�ك المواد التال�ة متساو�ة التركيز : 29سؤال 
 KOH  &  HCl & KNO3 & NH4Cl & CH3COONa  رتبها حسب ق�مةPH  

(�قل , يزداد , ي�قى  PHو   [-OH]و   [+H3O]: ما تأثير كل اضافة كل من االمالح االت�ة للماء النقي على  30سؤال 
 ثابت ) .

1- Na NO3   2-Na NO2    3- NH4NO3 
 خمسة محاليل بتراكيز متساوية:ل pHالجدول أدناه يوضح قيم  : 31سؤال 

 A B C D E المحلول
pH 7 2 5 13 10 

 ؟فيه أكبر ما يمكن   [+H3O] المحلول الذي يكون تركيز . ما رمز1    
 ؟فيه أكبر ما يمكن [-OH]. ما رمز المحلول الذي يكون تركيز 2    
 . أي المحاليل السابقة يمكن أن يكون:3    

 HCNب.  محلول                        HClأ. محلول        
 . KFهـ. محلول           KOHد. محلول                       NaClب. محلول       

 ؟ 4-10×1يساوي  [-OH]. حدد صيغة المحلول الذي يكون تركيز 4    

 ؟  NH4NO3اكتب معادلة تفسر الصفات الحمضية لمحلول أ.   :  32سؤال 
 ؟  NaCNاكتب معادلة تفسر الصفات القاعدية لمحلول  ب.           
 ؟ KI    ،C5H5NHClج.  أي الملحيين اآلتيين يعد ذوبانه في الماء تميّهاً :           

 مالحظات :
  . عند كتا�ة معادلة بين حمض وملح تفاعل الحمض مع األيون السالب القادم من تفكك الملح -1

  NaCNفي الملح  HFمثال:  اكتب معادلة التفاعل الحاصل بين 

HF  + NaCN           NaF + HCN 
 عندما �طلب السؤال معادلة بين القاعدة والملح تفاعل القاعدة مع األيون الموجب القادم من تفكك الملح. -2

 NH3  &N2H5Clمثال:اكتب معادلة التفاعل بين 
NH3 + N2H5Cl        NH4 Cl    + N2H4 
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 : المشترك تأثير األيونرابع : 
 األيون المشترك

 : أيون موجود في محلول الحمض أو القاعدة ومحلول الملح. األيون المشترك •
لتحديد األيون المشترك نكتب معادلة تأين الحمض أو القاعدة ثم نكتب معادلة تفكك الملح ونالحظ األيون الناتج المشترك  •

 من المعادلتين واألمثلة التالية توضح ذلك
 في كل من المحاليل التالية حدد األيون المشترك:   
  KCNوالملح   HCN. محلول الحمض الضعيف 1    

HCN + H2O     CN-   +    H3O+ 
                                                              

KCN                          K+     +   CN- 
    

 .-CN نالحظ أن األيون المشترك هو من المعادلتين  
 حدد صيغة األيون المشترك للمحاليل التالية : :  33سؤال 

 
      KHCO3والملح  H2CO3. محلول الحمض NH4Cl              2والملح   NH3. محلول القاعدة 1       

  C5H5NHNO3والملح  C5H5N. محلول القاعدة NaF                4والملح    HFمحلول الحمض  . 3        
 

 : المشترك تأثير األيون
 حمض ضعيف :الالى محلول قاعدي الحالة االولى : اضافة ملح 

 وأيون اإليثانوات H3O+�حتوي على أيون الهيدرونيوم  CH3COOHن محلول الحمض الضعيف كحمض اإليثانو�ك ا

 -CH3COO في حالة اتزان مع جز�ئات الحمض غير المتأينة  

 
 ف�ه؟  CH3COONaلمحلول الحمض عند إذا�ة بلورات من  pHلق�مة و  H3O+أيون الهيدرونيوم لتركيز ماذا تتوقع 

 مادة تتفكك في الماء كاآلتي:  CH3COONaتعلم أن 

 
�اذا�ة و ال تتاثر  ) عند درجة حرارة ثابتة ثابتة ( Ka. ولما كانت ق�مة  و�ذلك يزداد تركيز أيون اإليثانوات في المحلول

، وذلك �أن CH3COO-للتقليل من تركيز أيون  -�هلوفقًا لمبدأ لوتشاتي–، فإن االتزان سيندفع نحو ال�سار الملح 

ونتيجة لذلك �صل إلى حالة اتزان جديدة �قل فيها تركيز  H3O+مع �عض أيونات  CH3COO–تتفاعل �عض أيونات 
+H3O ) تزداد ق�مة وpH  و�زداد تركيز (CH3COOH . 

، ولعلك  CH3COONaوالملح المضاف  CH3COOHلكل من الحمض  أيون مشتركهو  CH3COO–إن أيون 

�قل ان استنتجت أن إضافة أيون مشترك (إيثانوات مثًال) إلى محلول الحمض الضعيف (حمض اإليثانو�ك) قد أدى إلى 

 .  لمحلول الحمض pHز�ادة ق�مة و  H3O+فيها تركيز 

 

H2O 
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 الى محلول قاعدة ضعيفة : حمضي ملحالحالة الثانية : اضافة 
في   +C5H5NHوأيون  OH - الهيدروكسيدعلى أيون  تحتوي  C5H5N  البر�ديـنكقاعدة  ةالضع�ف القاعدةن محلول ا

 : غير المتأينة القاعدةحالة اتزان مع جز�ئات 

 
 ف�ه؟   C5H5NHClعند إذا�ة بلورات من  القاعدةلمحلول  pHلق�مة و   OH - الهيدروكسيدأيون لتركيز ماذا تتوقع 

 مادة تتفكك في الماء كاآلتي:   C5H5NHCl  تعلم أن

 

و ال تتاثر  ) عند درجة حرارة ثابتة ثابتة ( Kb. ولما كانت ق�مة  في المحلول +C5H5NHو�ذلك يزداد تركيز أيون 

، وذلك �أن +C5H5NHللتقليل من تركيز أيون  -�هلوفقاً لمبدأ لوتشاتي–، فإن االتزان سيندفع نحو ال�سار �اذا�ة الملح 

-     ونتيجة لذلك �صل إلى حالة اتزان جديدة �قل فيها تركيز  OH-مع �عض أيونات +C5H5NHتتفاعل �عض أيونات 

OH  ) و يزداد تركيز ايون الهيدرونيوم H3O+ ق�مة  تقلفpH  و�زداد تركيز (C5H5N  . 

، ولعلك استنتجت أن   C5H5NHClوالملح المضاف  C5H5N القاعدةلكل من  أيون مشتركهو  +C5H5NH  إن أيون 

 و OH-�قل فيها تركيز  ان ) قد أدى إلىالبر�دينالضعيف ( القاعدةمثًال) إلى محلول   +C5H5NHإضافة أيون مشترك (

 .القاعدة لمحلول  pHق�مة  فتقل  +H3O يزداد تركيز ايون الهيدرونيوم 

 : 34 سؤال 

 ؟   HFالى محلول الحمض  NaFأ : فسر تأثير اضافة 

 

 

 ؟   NH3الى محلول القاعدة  NH4Clب: فسر تأثير اضافة  
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 تأثير االيون المشترك حساب�ا : 

 ) : 2PHالمرحلة الثان�ة : مشترك المصدر ( 
 اضافة ملح قاعدي الى حمض ضعيف  :  -1

 )    -A( حالة مشترك المصدر لاليون  NaA القاعدي  مع الملح اي �عد اضافة الملح HAمحلول الحمض الضعيف 

 معادالت التأين :

 
 عندها �كون :

 
 

 و �كون التغير ارتفاع (  موجب ) الن الملح قاعدي التأثير
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 اضافة ملح حمضي الى قاعدة ضع�فة :-2

 :  )   +BH لاليون  المصدر مشترك حالة(   BHCl الملحمع الملح اي �عد اضافة  B الضعيف القاعدة محلول

 معادالت التأين :

 
 

 : �كون  عندها

 
 

 و �كون التغير انخفاض( سالب ) الن الملح حمضي التأثير
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 :  مثال

   CH3COONaإيثانوات الصوديوم اضيف ال�ه مول / لتر) ،  0.2بتركيز (( CH3COOH )محلول حمض اإليثانو�ك  

 Ka  =1.8  ×10-5مول/لتر).  0.3(

 اوجد :

 ص�غة االيون المشترك . -1

2- PH . المحلول قبل اضافة الملح 

3- PH  ( عد اضافة الملح� ) المحلول 

 .  PHالتغير في  -4

 الحل 

 االيون المشترك ( القاعدة المرافقة للحمض دائما ) -1

CH3COO- ( اذا طارت االشارة طارت العالمة ) 

 وحيد  حالة -2

   
 ← 
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 حالة مشترك -3

  
←  

  
 

4-  

PHΔ  =4.92-2.72  =2.2  

 : 35سؤال 

الصوديوم  ميثانواتاضيف ال�ه مول / لتر) ،  0.2بتركيز (( HCOOH  الميثانو�كحمض حجمه لتر من محلول  

HCOONa   )0.2 لترمول/ .(Ka  =2  ×10-4 

 اوجد :

 ص�غة االيون المشترك . -1

 .  PHالتغير في  -2

 . HNO2الى محلول الحمض الضعيف  NaNO2: وضح اثر اضافة الملح  36سؤال 

مول/لتر من الملح  0.3عند اضافة  HNO2مول/لتر من حمض  0.2لمحلول مكون من  PH: احسب ق�مة 37سؤال 

NaNO2  الى لتر من محلول الحمض Ka  =4  ×10-4 
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 0.2( NH4Cl كلور�د االمونيوماضيف ال�ه مول / لتر) ،  0.4بتركيز ( NH3االمون�ا  القاعدةمحلول :  2مثال

 Kb  =1.8  ×10-5مول/لتر). 

 اوجد :

 ص�غة االيون المشترك . -1

 .  PHالتغير في -2

 :الحل 

 االيون المشترك ( الحمض المرافقة للقاعدة دائما ) -1

NH4
 ( اذا طارت االشارة طارت العالمة ) +

2- 

   

←    
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3- 

 

←    
 

4- 

PHΔ  =7.55-11.43  =- 3.88  

 : 38سؤال 
 رقمه محلول لينتج لتر/مول 0.1 تركيزه NH3 محلول من مل 500 إلى إضافتها يجب NH4Cl من  غراماً  كم

 �ساوي  NH3 لـ Kb �أن علماً  9 الهيدروجين
 .مول/غNH4Cl = 53.5 لـ م.ك&  10-5×  1.8 

 : 39سؤال 
 :أجب عما يلي  5-10×2 للقاعدة  Kb) مول/لتر ،إذا علمت أن قيمة 0,05( تركيزه  N2H4 القاعدةمحلول 

 ؟ للمحلول  pHقيمة  . احسب1      
 ؟ فيه N2H5Clمن  حجمه لتر ) مول0,1للمحلول بعد إذابة (  pHقيمة احسب . 2      

 ما صيغة األيون المشترك ؟ .3      
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 مالحظة هامة
 القاعدة والملح الحمضي محلول محلول الحمض والملح القاعدي

 
[H3O+]   = 

 
 
 
 

   ]الملح  [=   ]الحمض الضعيف  [إذا كان 
 فإن :متساويا التركيز 

 
[H3O+]   =Ka   

 

 
[ OH-]    = 

 
 

 
 

متساويا ]الملح  [=   ]القاعدة الضعيفة  [إذا كان 
 فإن :التركيز 
 
[ OH-]   =Kb   

 

 
 : 40سؤال 

 مول/لتر . اوجد  : 0.25وتركيزه  8-10×  2.8�ساوي    HOClللحمض  Kaإذا علمت أن  

 ] .+H3Oتركيز [ .1

  PH  =7مل من محلول الحمض لتص�ح ق�مة  200التي يجب إضافتها إلى  NaOClعدد موالت الملح  .2
 ما ص�غة األيون المشترك. .3

 : 41سؤال 

للحمض  Kaو �التركيز نفسه ، إذا علمت أن ق�مة  NaCNو الملح  HCNمحلول حجمه لتر مكون من الحمض 
 :   10-10×5تساوي 

 . حدد ص�غة األيون المشترك .1  

 )   0.7=  5للمحلول  ( لو  PH. احسب ق�مة 2  

 : 42سؤال 

 الصوديوم أسيتات من كم�ة ف�ه أذيب 3= له pH و لتر)1( حجمه  CH3COOH  األسيت�ك حمض من محلول

)CH3COONa (ق�مة فارتفعت pH  مقدار له� )أن علمت إذا) 2 Ka المول�ة والكتلة ، 5-10×2=  األسيت�ك لحمض 

 :احسب ، مول/غم) 82( تساوي  الصوديوم ألسيتات

 . األسيت�ك حمض تركيز. 1   

 .المذا�ة الصوديوم أسيتات كتلة. 2   

Ka ]  الحمض الضعيف[ 

 عدد األيون المشترك× ]الملح  [

 bK ]  القاعدة الضعيفة[ 

 عدد األيون المشترك × ]الملح  [
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 : 43سؤال 

, ولكن �عد  11لها تساوي  pHمول/لتر) وق�مة 0.05تركيزها ( Aلتر) مكون من القاعدة الضع�فة 2محلول حجمه (

تساوي  AHClدرجة .(  إذا علمت أن الكتلة المول�ة للملح  2�مقدار  pHتغيرت ق�مة  AHClإضافة بلورات صل�ة من 

 . حدد ص�غة األيون المشترك ؟ 1) أجب عما يلي :     0.6= 4,  لو     0.4= 2.5غ/مول) ولو98(

 المضافة ؟ ( اهمل التغير في الحجم )  AHCl. إحسب كتلة الملح 2

 : 44سؤال 

مول من الملح  0.4و من اذا�ة  4له  PHمول/لتر و  0.4ذي التركيز  HOClمحلول مكون من محلول الحمض   

NaOCl  مل  500في 

 ص�غة االيون المشترك.اكتب  -1

 للمحلول . PHاحسب الرقم الهيدروجيني  -2

 : 45سؤال 

) ، أض�فت له بلورات من             3له تساوي (  pH) لتر ، وق�مة  2حجمه (  HX) مول / لتر من الحمض  0,1محلول (

) ، احسب عدد موالت   5 -10× 1للحمض تساوي ( Ka ) ، إذا كانت  2�مقدار(  pH) فتغيرت ق�مة  ( NaXالملح 

NaX). ( أهمل التغير في الحجم ) التي أض�فت للمحلول ( 

 : 46سؤال 

 مول/لتر) وتركيز0,1ادرس الجدول اآلتي الذي يتضمن عدداَ من محاليل الحموض والقواعد واألمالح المتساوية في التركيز ( 
H3O+  ) لكل منها : إذا علمت أنKw =1×10-14( 

 ؟  +XHأم   +YH.  أي الحمضين المرافقين هو األقوى : 1
 ؟    -Bأم     -A:.  أيهما أضعف كقاعدة 2
 ثم حدد األزواج  KBمع الملح  HAالحمض  . اكتب معادلة تفاعل3

 المترافقة ؟    
 ؟   [ -OH ]. أي محاليل القواعد في الجدول له أعلى 4
 ؟   Kaله أعلى قيمة  HZأم  HM. أي الحمضين 5
 ؟    HAللحمض  Ka. احسب قيمة 6
 
 

  

 مول/لتر [+H3O] المحلول
 HA 4×10 -5الحمض  
 HB 1×10 -3  الحمض 
 X 1×10 -11القاعدة 
 Y 1×10-10القاعدة 

 KM 2×10 -8الملح 
 KZ 1×10 -9الملح 
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 : 47سؤال 

 ومتساوية التركيز   Kbأدرس الجدول المجاور الذي يمثل محاليل قواعد ضعيفة وقيم 
 ؟ pH. حدد صيغة القاعدة التي لها أعلى قيمة 1    
 ؟ [+H3O]. حدد صيغة الحمض المرافق الذي له أعلى تركيز  2    
 تصاعدياً ؟ +H3O. رتب األمالح التالية حسب تركيز 3    
       C2H5NH3Cl , C5H5NHCl , NH4Cl               
 . إذا رغبت بتحضير محلول من القاعدة وملحها بنفس التركيز مكوناً محلوالً 4    

 ) فأي القواعد سوف تختار ؟  5,3تساوي (  pHقيمة          
  N2H4والحمض المرافق للقاعدة  C5H5N. أكتب معادلة تفاعل القاعدة 5    

 وحدد األزواج المترافقة ؟        
 0,7=5،     لو   0,3=2مول/لتر) ؟     لو0,05تركيزها ( NH3لمحلول القاعدة  pH. احسب قيمة 6    

.............................................................................................................................................. 
 : 48سؤال 

مول / لتر ) وهي : ( قاعدة ضع�فة , وحمضان ضع�فان , وثالثة  0.1في الجدول التالي ستة محاليل تركيز كل منها (
 أمالح ) . اعتمادًا على المعلومات الواردة عن كل منها في الجدول , أجب عما �أتي :

 المحلول المعلومات

Kb =1×10-6  القاعدةB 
[H3O+]=4×10-4 الحمضHC 

Ka=1.6×10-10 الحمضHD 

PH =9  الملحKX 
[OH-]=1×10-3  الملحKZ 

PH=7  الملحKQ 

 االسئلة :
 ؟-Dأم  -C. أيهما أضعف كقاعدة: 1
 .Bللقاعدة   pH. احسب ق�مة 2
 . HZأم  HX.أي الحمضين أقوى : 3
, و حدد الزوجين المترافقين من  NaCوالملح  HD. اكتب معادلة موزونة تمثل التفاعل بين محلول الحمض 4

 الحمض والقاعدة في التفاعل السابق .
 مول/لتر ) 0.5بتركيز ( BHClمول/لتر)  والملح 1بتركيز ( Bفي محلول مكون من القاعدة  [+H3O]. إحسب 5
 مول/لتر ؟ 0.5تركيزه   HQلمحلول الحمض  PH. إحسب ق�مة 6

 

 

 Kb القاعدة 
C5H5N 2×10-9 

NH3 2×10-5 
C2H5NH2 6×10-4 
C6H5NH2 4×10-10 

N2H4 1×10-6 
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 : 49سؤال 

، إذا علمت  CH3COOK) غ من 9,8) غ من الحمض في لتر من الماء ، أذيب فيه (3ناتج من إذابة ( محلول حمض األسيتيك
 :جب عما يلي ) ا 5-10×2)تساوي (CH3COOHلحمض األسيتيك ( Kaأن 

 . ما صيغة األيون المشترك ؟1    
 ؟ إلى المحلول CH3COOK الملح قبل إضافة pH احسب .2    
 ؟ ( اهمل التغير في الحجم ) بعد إذابة الملح في المحلول pH احسب .3    
 ؟  CH3COOK. ما طبيعة تأثير محلول الملح  4    

 ) غ/مولCH3COOK =98غ/مول وCH3COOH =60علما بأن الكتلة المولية لـ (                
 : 50سؤال 

 ):10-10×5للحمض ( Kaكان تركيز الحمض ضعفي الملح ، وكانت قيمة  إذا في الماء  NaCNو  HCNمحلول مكون من إذابة 
 ؟ األيون المشترك صيغة . حدد1   
                                                               ؟ للمحلول pH. احسب 2   

 : 51سؤال 

للمحلول بمقدار   pHمل ، لرفع قيمة 100، وحجمه )مول/لتر0,05تركيزه ( HFالالزم إذابتها في محلول  NaFاحسب كتلة 
 0,78=  6غ/مول              لو 42,5تساوي  NaF) و أن الكتلة المولية لـ  4-10×7,2درجتين ، علماً بأن ثابت التأين للحمض (

 : 52سؤال 

التغير في درجة حموضة  مول/لتر)  كان 0,1تركيـــزه ( HXلتر) من محـلـول الحمض  2في (  NaXعند إذابة كمية من الملح  
 غ/ مولNaX =45،والكتلة المولية لــHX =1×10−5لـ   Ka،فإذا كانت 2المحلول بمقدار

 . أكتب صيغة األيون المشترك ؟1 
 ؟ المذابة في المحلول  NaXاحسب كتلة .2               

 : 53سؤال 

للحمض  Kaمول/لتر) فإذا علمت أن 0,2تركيز كل منهما ( NaCNوالملح  HCN)لتر مكون من الحمض 1محلول منظم حجمه (
 ) أجب عما يلي :10-10×5(

 ما صيغة األيون المشترك  ؟ .1
 في المحلول  ؟ +H3Oاحسب تركيز  .2
 ؟ ( تزداد , تقل , تبقى ثابتة ) HCNلمحلول  pHعلى قيمة  NaCNما أثر إضافة بلورات من ملح  .3
 : 54سؤال 

   RNH3Cl)مول/لتر والملح  0,4تركيزها ( RNH2مكون من القاعدة محلول منظم حجمه (لتر)  

 )   5-10×2تساوي  RNH2لـ  Kb) . ( علماّ بأن قيمة 9له تساوي ( pHمجهول التركيز ، إذا علمت أن قيمة    
    . ما صيغة األيون المشترك  ؟ 1
 ؟ RNH3Cl. أكتب معادلة تفكك الملح 2   

 في المحلول المنظم ؟ RNH3Cl. إحسب عدد موالت  3
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 : 55سؤال  

مول/لتر 0,2بتركيز  C6H5NH3Brمول/لتر و 0,25بتركيز  C6H5NH2 محلول منظم مكون من 
  0,7= 5،    لو   0,3=2علماً بأن    لوPH=4,7فكانت قيمة 

 . حدد صيغة األيون المشترك ؟1
 . أكتب معادلة تفكك الملح ؟2
 ؟ C6H5NH2للقاعدة  Kb. إحسب قيمة 3
 ؟ ( متعادل ، حمضي ، قاعدي )  C6H5NH3Br. ما طبيعة الملح 4
 
  : 56 سؤال

) احسب كم تص�ح 11,3مول/لتر) ودرجة حموضة هذا المحلول تساوي (0,2تركيزه (  Bمحلول من القاعدة الضع�فة 

 ) 0,7=5,لو 0,4=2,5, لو 0,3 =2مول/لتر) ؟(  لو0,8�ساوي ( Bإذا أص�ح تركيز القاعدة      pHق�مة

  : 57 سؤال

 pHالالزم وجودها في المحلول حتى تص�ح ق�مة  C2H5NH3Clوالملح  C2H5NH2إحسب النس�ة بين تركيز القاعدة 

 ) ؟  10,3تساوي ( 

 )  0,7=   5,  لـو  4-10×6للقاعدة تساوي  Kb(علمًا �أن 

 : 58سؤال 

مجهول  NH4Cl ) مول/ لتر والملح0.4تركيزها ( NH3 ) لتر، مكون من القاعدة1محلول  حجمه (
-Kw  =1  ×10 ) ، وأن2  ×10-5= ( 3NH لـ Kb )، وأن9) للمحلول = (pHالتركيز، فإذا علمت أن (

 ، فأجب عما يأتي : 14

             . أكتب صيغة األيون المشترك في المحلول .1
 في المحلول . NH4Cl . احسب تركيز الملح2
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 : 59سؤال 

 أدرس الجدول وأجب عن  بتراكيز مختلفة [+ H3O ]الجدول المجاور يمثل خمسة محاليل حموض ضعيفة وتركيز

 [+ H3O ] ]الحمض [ الحمض 

HA 0.01 2×10-4 

HB      0.1 1×10-3 

HC 0.05 1×10-4 

HD 0.02 1×10-6 

HE 0.1 2×10-3 

 األسئلة التالية  :   

 ؟ Kaما صيغة الحمض  األقل قيمة  .1
 ؟ HCلمحلول الحمض  Kaاحسب قيمة  .2
 وحدد األزواج المترافقة   HAأكتب معادلة تأين الحمض  .3
 ؟ [  - OH]ما صيغة القاعدة المرافقة األقل  .4
 ؟ pH)  لها أٌقل قيمة  HCأم  HDأي الحمضين (  .5
 0,3=  2مول/لتر ؟  لو  HAللحمض  pHاحسب   .6
 ؟  HBمحلول الحمض   [ - OH]احسب تركيز  .7
 ؟  HEمع القاعدة المرافقة للحمض  HBأكتب معادلة تفاعل الحمض  .8
)  فأي الحموض 4,4تساوي ( pHإذا رغبت بتحضير محلول من الحمض وملحه بنفس التركيز مكوناً محلوالً قيمة  .9

  0.6=4لو سوف تختار ؟
 

مول  0.4و من اذا�ة  4له  PHمول/لتر و  0.4ذي التركيز  HOClمحلول مكون من محلول الحمض    :  60 سؤال

 مل  500في  NaOClمن الملح 

 اكتب ص�غة االيون المشترك. -1

 ثابت تأين الحمض ؟احسب  -2

 للمحلول . PHالرقم الهيدروجيني  -3
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 : 61 سؤال

ول/لتر ( )م0.2تركيزه ( NaHCO3)مول/لتر والملح 0.4تركيزه ( H2CO3مكون من الحمض  مل 500محلول حجمه  

 ) . Ka  =4×10-7علمًا �أن 

 . حدد ص�غة األيون المشترك ؟ 1

 ؟    الملحعند  PHمقدار التغير في ما . 2
 

  :  62 سؤال

 ومجهول التركيز  CH3NHOH2Cl) مول/لتر والملح 0.5بتركيز (  CH3NHOHمحلول حجمه لتر مكون من القاعدة 

  0.4=2.5لو.  Kb =4×10-4�أن ) . ما ( علمًا 10.6للمحلول تساوي (  pHق�مة 

 ما ص�غة االيون المشترك .  -1

 CH3NHOH2Clعدد موالت الملح اوجد  -2

  :  63 سؤال
مجهول  NH2OH2Clالملح عند اضافة )مول/لتر و0.5بتركيز (  NH2OHمكون من القاعدة  مل 500محلول حجمه 

 ) . 10للمحلول تساوي (  pHالتركيز و فأصبحت قيمة 
  Kb لـNH2OH  =1×10-4  . 
 اوجد : 

 ما صيغة االيون المشترك .  -1
 NH2OH2Clعدد موالت الملح اوجد  -2
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 مراجعة عامة  الحموض و القواعد 
 تعريف ارهينيوس :

 الحمض [حسب  ارهينيوس] : 
 من تركيز ايون الهيدروجين في الماء)  ( يزيد +Hالمركب الذي يعطي عند إذابته في الماء أيون الهيدروجين 

 القاعدة [حسب ارهينيوس] :
 (تزيد من تركيز ايون الهيدروكسيد في الماء) . OH-المركب الذي يعطي عند إذابته في الماء أيون الهيدروكسيد

 -أهمية تعريف ارهينيوس:
لبساطته وألن الماء هو الوسط الذي فسر الخواص الحمضية أو القاعدية لكثير من الحموض والقواعد نظراً  -1

 تجرى فيه التفاعالت الكيميائية .
 ميز قوة الحمض و القاعدة : اعتمادا على قدرة محاليلها المائية على توصيل التيار الكهربائي . -2

 HNO3 , , HClO4  ,  HI , HBr , HClحموض قوية ( تتأين كليا ) 
 LiOH , NaOH , KOH   الفلزاتهيدروكسيدات قواعد قوية (تتأين كليا ) 

 -أوجه القصور في تعر�ف ارهينيوس:
بالرغم من عدم  NH3القواعد النيتروجينية فهي مواد تسلك سلوكاً قاعدياً في المحاليل المائية مثل  .1

 في صيغتها الجزيئية. -OHوجود 
) و هناك مركبات مثل  CH3COONaالسلوك الحمضي و القاعدي لمحاليل بعض االمالح مثل (  .2

 األمالح
], NaF, NaCN  ال يوجد في صيغتها الجزيئية [H+  أوOH-  حتى يمكن اعتبارها حمض أو قاعدة
. 

 مفهوم برونستد ولوري للحمض والقاعدة : يعتبر اكثر شموال من مفهوم ارهينيوس
 * مفهوم الحمض حسب برونستد ولوري: 

 القدرة على منح بروتون في التفاعل [ مانح بروتون ]  . المادة ( جزيئات او ايونات ) التي لها
 * مفهوم القاعدة حسب برونستد ولوري:

 المادة ( جزيئات او ايونات ) التي لها القدرة على استقبال بروتون في التفاعل[مستقبل بروتون] 
 االزواج المترافقة :

 كل قوي يعطي ضعيف و كل ضعيف يعطي قوي 
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 مفهوم لو�س :

تكمن أهميته في تفسير السلوك الحمضي و القاعدي للتفاعالت التي ال يرافقها انتقال بروتون كتفاعالت ايونات و 
 الفلزات االنتقالية ( االيونات المعقدة ) في المحاليل المائية

 فالحمض حسب لويس :
 يمتلك الحمض أفالكاً فارغة  هو كل مادة تستطيع أن تتقبل ( تستقبل )  زوجاً أو أكثر من اإللكترونات. فيجب أن 

 القاعدة حسب لويس: 
 هو كل مادة تستطيع أن تعطي ( تمنح )  زوجاً أو أكثر من اإللكترونات. فيجب أن تمتلك القاعدة أزواجاً غير رابطة .

 
 حموض لويس قواعد لويس
 ايونات موجبة ( انتقالي ) ايونات سالبة

SPON H+BeB 
 

  الحسابات و المقارنة :

 المقارنة

1 
α Ka α 

1 
α 

1 
α [H3O+] α  قوة

 Kb PH [OH-] الحمض

Kb α 
1 

α PH α 
1 

α [OH-] α  قوة
 Ka [H3O+] القاعدة
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 الحساب�ة العمل�ات

 
 الكتلة (ك)

 ، عدد المول (ع) =
 عدد المول (ع)

  التركيز (ت) =

 الحجم (ح) )مالكتلة المولية (ك

 

 معرفة معلومة منها يدل على الجميع و طلب معلومة منها طلب الجميع 

 الى    فقط   او ( العكس ) PH  في الوسط الحمضي يتم تحويل
 الى     ثم      من خالل   او ( العكس )   PHاما في الوسط القاعدي فيتم تحول 

 حسا�ات القوة :

 القواعد المرافقة ال تتميه

 ( االيون السالب ) 
HCl HBr HI HNO3 HClO4 

الحموض 
 القوية

 

 للقوي و التاين و التميه

→ 
 الحموض المرافقة ال تتميه

 ( االيون الموجب ) 
KOH NaOH LiOH   

القواعد 
 القوية

 القواعد القو�ة الحموض القو�ة

] = [ H3O+ ] الحمض [ ] = [OH- ]  القاعدة [ 
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 القواعد الضع�فة الحموض الضع�فة المصطلح

 معادلة التأين 
  

 ثابت تأين

  

 قاعدة )-المرافق معاكس �التاثير ( حمض
   المرافق

المحلول للمادة 

 لوحدها 

 PH1( وحيد) 

[H3O+]  =[A-] 

 

[OH-]  =[BH+] 

 

  للقاعدةو    للحمضدائما( ص�غة االيون المشترك = ص�غة المرافق )   �عد اضافة ملح 
 معادلة تم�ة الملح

  

محلول المادة و 

 الملح 

 PH2( مشترك  ) 

  ]الملح  [= [-A]( المرافق ) 

 

 ]الملح  [=[+BH]( المرافق ) 

 

التغير في درجة 

 الحموضة

∆PH1 

 تكون ارتفاع الن الملح قاعدي التاثير ( + )

∆PH1   =PH2 - PH1 

 ) -تكون انخفاض الن الملح حمضي التاثير ( 

∆PH1   =PH2 - PH1 
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 الحفظ و التعل�الت 
  حمض ارهينيوس: مادة تزيد تركيز ايون الهيدروجينH+ . عند اذابتها في الماء 
 مادة تزيد تركيز ايون الهيدروكسيد قاعدة ارهينيوس :OH- . عند اذابتها في الماء 
 . المادة الكهرلية : هي المواد التي تتأين عند اذابتها في الماء الى ايونات و منها الحموض و القواعد 
  هل ؟؟ ( ال ) يتواجد ايون الهيدروجينH+  منفردا في الوسط . ال بسبب : ايون الهيدروجينH+  البروتون يمثل

 في ذرة الهيدروجين فهو :
o 1- . دقيقة متناهية في الصغر  
o 2- ذات كثافة كهربائية عالية جدا 
o 3-ال يمكن ان يتواجد منفردا بالوسط 

و بالتالي يرتبط بزوج االلكنرونات غير الرابطة على ذرة االكسجين في  جزئ الماء برابطة تناسقية مكونا ما يعرف 
  +H3Oيايون الهيدرونيوم  

 
 لوري :-مفهوم برونستد 
  ( مانح للبروتون ) الحمض: كل مادة( جزيئات اوايونات) قادرة على أعطاء البروتون لمادة أخرى في التفاعل 
  (مستقبل للبروتون)القاعدة:كل مادة( جزيئات اوايونات) قادرة على استقبال البروتون لمادة أخرى في التفاعل 
 كل حمض و قاعدة المرافقة أو على القاعدة و حمضها المرافق . االزواج المترافقة : اسم يطلق على 
 . الحمض المرافق : مادة تنتج عن استقبال القاعدة للبروتون 
 . القاعدة المرافقة : مادة تنتج عن منح الحمض لبروتون 
  
 : مفهوم لويس 
 ت .الحمض: كل مادة( جزيئات اوايونات) قادرة على استقبال زوج أو أكثر من االلكترونا 
 . القاعدة:كل مادة( جزيئات اوايونات) قادرة منح زوج أو أكثر من االلكترونات غير الرابطة لمادة أخرى 
 لوري أو ارهينيوس .-يعتبر مفهوم لويس االكثر شموال من برونستد 
  أهمية مفهوم لويس : تفسير السلوك الحمضي و القاعدي للعديد من المواد التي ال يتضمن تفاعلها انتقاال

 للبروتون و تفسير السلوك الحمضي اليونات الفلزات االنتقالية في المحاليل المائية ( االيونات المعقدة ) .
  مثل الماء .المواد المترددة : مواد قادرة على سلوك الحموض و القواعد معا 
 حمض ( مانح  للبروتون ) و االخر قاعدة (مستقبل  تالتأين الذاتي للماء : يتأين الماء النقي فيكون احد الجزئيا

 . -OHاو   +H3Oللبروتون ) بحيث تتكون ايونات 
 . الملح : مادة ايونية تنتج من تفاعل حمض و قاعدة 
  التأين : تفكك المادة الى ايونات فتحيط جزيئات الماء بااليونات الناتجة دون تغير في تركيزH3O+   اوOH-  
 التميه : هو تفاعل ايونات االمالح الناتجة من عملية التأين مع جزيئات الماء محدثة تغير في تركيزH3O+   اوOH-  
 ن ( ملح و حمض أو ملح و قاعدة ) و يكون المرافق للضعيف االيون المشترك : ايون ينتج من تأين مادتين مختلفتي 
  ( طبيعة الملح )تفسير تأثير اضافة الحمض / القاعدة للماء: 
 ماذا يحدث عند إضافة مادة حمضية إلى الماء ؟ 
  سوف  يزداد تركيز أيونH3O+    ويقل تركيز  OH-   للحفاظ على قيمةKW   .ثابت 
 عند إضافة مادة قاعدية للماء ؟ ماذا يحدث 
  يزداد تركيز  OH-  ويقل تركيز H3O+   للحفاظ على قيمةKW . ثابت 
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 : تفسير تاثير محلول الملح الحمضي / القاعدي 
  اضافة الملح****KNO2  : يتأين حسب المعادلة  

KNO2 → K+  +  NO2
- 

مرافق ضعيف ال يتميه في الماء و قاعدة مرافقة للحمض الضعيف قوية نسبياً تتميه في الماء حسب  و ينتج  حمض
 المعادلة 

NO2
-  +  H2O   ↔HNO2    + OH- 

 PH  < 7تزداد القاعدية . +H3Oو يقل تركيز  -OH  فيزداد تركيز أيونات 
 

 يتأين حسب المعادلة : N2H5NO3***اضافة الملح 

N2H5NO3→N2H5
+     +   NO3

- 
و ينتج  قاعدة مرافقة ضعيفة ال تتميه في الماء و حمض مرافق للقاعدة الضعيفة قوي نسبياً يتميه في الماء حسب 

 المعادلة :
N2H4 + H3O+      N2H5

+ +   H2O  ↔  
 PH   >7يعطي تاثير الحمضية. -OHو يقل تركيز   +H3Oفيزداد تركيز أيونات 

 تفسير االيون المشترك :
  +H3O( يقل تركيز ايون  PHتزداد قيمة 

 CH3COOHالى محلول الحمض CH3COONa) عند اضافة ملح  
 يكون الحمض و قاعدته في حالة اتزان كما في التفاعل 

CH3COOH + H2O ↔ CH3COO- + H3O+  

 فعند اضافة الملح   يتأين في الماء حسب المعادلة :
CH3COONa  →CH3COO- + Na+  

(االيون المشترك ) فيزداد تركيز االيون المشترك و حسب مبدأ لوتشاتليه   -CH3COOنالحظ وجود مصدريين اليون 
 . PHو زيادة   +H3Oفيندفع التفاعل باالتجاه العكسي  مما يسبب نقصان تركيز 

  -OH ( يقل تركيز ايون   PHتقل قيمة 
 NH3الى محلول القاعدة  NH4Cl) عند اضافة ملح  

 ون القاعدة و حمضها في حالة اتزان كما في التفاعل تك
NH3+ H2O ↔  NH4

+
 + OH- 

 فعند اضافة الملح   يتأين في الماء حسب المعادلة :
NH4Cl → Cl- + NH4

+  
NH4   نالحظ وجود مصدريين اليون 

 (االيون المشترك ) فيزداد تركيز االيون المشترك و حسب مبدأ لوتشاتليه +
 . PHو نقصان -OH  فيندفع التفاعل باالتجاه العكسي  مما يسبب نقصان تركيز
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	ب. احسب تركيز محلول حمض HCN  إذا علمت أن قيمة pH له (5) ، وأن قيمة Ka للحمض تساوي
	ج. احسب قيمة Ka للحمض HX إذا علمت أن تركيزه (0,2) مول/لتر ، وأن pH  للمحلول4؟
	الجواب (Ka =5×10-8)
	1 .  أيهما أقوى كحمض ( HF أم HBrO ) ؟
	2 .  ما صيغة القاعدة المرافقة للحمض HNO2 ؟
	3 . أي المحلولين يكون فيه[OH-] أعلى( HNO2 أم HCN)
	4 .  أيهما أقوى كقاعدة ( OCN- أم CN- ) ؟
	5 . أكتب معادلة التفاعل  HOCN مع  C6H5COO- ؟
	6 . حدد الزوجين المترافقين من الحمض والقاعدة في التفاعل
	HBrO  +  CN-     HCN  +  BrO-
	******  BOH قاعدة قوية تتفكك كلياً ونشير إلى تفككها بسهم باتجاه واحد.
	أي انه لا يتبقى أي كمية من القاعدة على شكل جزيئا و انما تكون كامل الكمية على شكل ايونات لذلك حسابيا :
	*****B  قاعدة ضعيفة تتأين جزئياً ونشير إلى تأينها بسهمين باتجاهين متعاكسين.
	أي انه يتبقى كمية الاكبر من القاعدة على شكل جزيئا ( تهمل الكمية المتفككة ) و جزء قليل جدا من  الكمية على شكل ايونات .
	الاختلاف هو الفرق بين تركيز النواتج و علاقتها بالمتفاعلات
	2. في التفاعل الممثل بالمعادلة الآتية حدد الزوجين المترافـقـين من الحمض والقاعدة:
	3. أي المحاليل لها أعلى قيمة pH .
	4. أي المحاليل يكون تركيز [H3O+] فيه أكبر ما يمكن.
	5. اكتب معادلة التأين لكل من القواعد الموجودة في الجدول في الفراغ المخصص.
	أجب عن الأسئلة التالية  :
	1. لديك محلول NH3 تركيزه (0,05) مول/لتر إذا علمت أن  Kb للقاعدة يساوي (2×10-5 ) احسب :
	2. احسب تركيز محلول القاعدة N2H4    إذا علمت أن قيمةpH له (10)، وأن قيمة Kb للقاعدة تساوي(1×10-6).
	3. احسب قيمة Kb للقاعدة X إذا علمت أن تركيزه (0,2) مول/لتر ، وأن pH  للمحلول10.
	4. لديك محلول من C6H5NH2 تركيزه ( 4)مول/لتر وقيمة Kb = 4×10-10 إحسب قيمة pH المحلول ؟ لـو2,5=0,4
	5.  احسب كتلة القاعدة N2H4 اللازم إذابتها في 2 لتر من الماء لتكوين محلول pH  له تساوي (11) ، علماً أن Kb له تساوي (1×10-6) مول/لتر و أن الكتلة المولية للحمض N2H4 (32) غم/مول.
	الملح  NH4Cl حمضي التأثير فسر ذلك تفسيرأ علميا ؟؟؟
	الملح  NaCl حمضي التأثير فسر ذلك تفسيرأ علميا ؟؟؟
	يحتوي ايونات الحموض و القواعد القوية  معا عند اضافة الملح المتعادل الى الوسط لا يؤثر نهائيا و تبقى  3 in 1 ثابته لا تتغير
	يحتوي ايونات الحموض القوية فقط و ايونات القواعد الضعيفة عند اضافة الملح الحمضي الى الوسط يؤثرعلى 3 in 1 و يؤدي الى: زيادة [H3O+]  و بالتالي نقصان كل من [OH-] و PH


	ما الحمض والقاعدة المشتق منها كل من الأملاح التالية :
	سؤال 31 : الجدول أدناه يوضح قيم pH لخمسة محاليل بتراكيز متساوية:
	2. ما رمز المحلول الذي يكون تركيز [OH-] فيه أكبر ما يمكن؟
	ب. اكتب معادلة تفسر الصفات القاعدية لمحلول NaCN  ؟
	ج.  أي الملحيين الآتيين يعد ذوبانه في الماء تميّهاً : KI   ، C5H5NHCl ؟
	الأيون المشترك
	في كل من المحاليل التالية حدد الأيون المشترك:
	1. محلول الحمض الضعيف HCN  والملح KCN
	من المعادلتين  نلاحظ أن الأيون المشترك هو  CN-.
	سؤال 33 :  حدد صيغة الأيون المشترك للمحاليل التالية :
	1. محلول القاعدة NH3  والملح NH4Cl              2. محلول الحمض H2CO3 والملح KHCO3
	3.  محلول الحمض HF  والملح  NaF                4. محلول القاعدة C5H5N والملح C5H5NHNO3
	تأثير الايون المشترك حسابيا :
	ملاحظة هامة
	( علما بأن الكتلة المولية لـ CH3COOH =60غ/مول وCH3COOK =98غ/مول )
	1. حدد صيغة الأيون المشترك ؟
	1. أكتب صيغة الأيون المشترك ؟
	2.احسب كتلة NaX  المذابة في المحلول ؟

