1

النتاجات المتوقعة منك ،عزيزي الطالب وهي:

 توضح مفهوم كل من الملح ،و التمي ّه ،و األيون
المشترك.
 تجري حسابات
للحموض والقواعد الضعيفة .

تتعلق باإلتزان في المحاليل المائية

 تمي ّز بين الذوبان والتميه.

 تفسر التأثير الحمضي أو القاعدي لمحاليل
األمالح.
 تو ّظف مهاراتك الرياضية في الحسابات
األيون المشترك،

المتعلقة بتأثير
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الدرس األول :االتزان في محاليل الحموض الضعيفة
في الحموض الضعيفة يكون تأين الحمض جزئياً ،وعليه يمكن
حساب ] [H3O+عن طريق ثابت االتزان لتأين الحمض الضعيف
في الماء.

ثابت االتزان

وبما أن ] [H2Oثابتاً في المحاليل المائية ،لذا يمكن دمجه مع
ثابت االتزان في ثابت جديد هو Ka

 : Kaثابت تأين الحمض الضعيف ،ويتغير من حمض ضعيف
آلخر.
وللتسهيل تهمل قيمة (س) المتفككة من الحمض ، HA
ويصبح ] [HAعند االتزان = ص
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وبما أن ] = [H3O+] = [A-س

عند االتزان فإن العالقة

السابقة تصبح:

حيث:
س  :تركيز أيون الهيدرونيوم أو تركيز األيون
السالب الناتج من تفكك الحمض.
ص  :تركيز الحمض األصلي (تركيزه ال يتغير بعد
التفكك).
 : Kaثابت تأين الحمض.

وعليه يمكن إطالق التعميم التالي:

وتستخدم العالقة السابقة لحساب ][H3O+
في محاليل الحموض الضعيفة.

تعد قيمة  Kaمقياسا ً لقدرة الحمض على تكوين أيونات ]

+

، [ H 3O

فكلما زادت قيمة  Kaزاد ] [H3O+و زادت قوة الحمض
مالحظة أن الحموض القوية ليس لها قيم ثوابت تأين

.
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هام جدااااا

ومن الضروري حفظ العالقات التالية:

مثال توضيحي
احسب ] [H3O+في محلول حمض الميثانويك  HCOOHبتركيز  1-10 × 1مول/لتر .
10 × 1.6 = Ka

4-

وبما أن ] = [H3O+] = [HCOO-س عند االتزان فإن العالقة السابقة تصبح :

وبإهمال (س) المتفككة من الحمض تصبح العالقة السابقة على النحو التالي:

وبالتعويض في ثابت التأين:
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التطبيق األول
يبين الجدول التالي قيم ثوابت التأين ( )Kaلبعض الحموض
الضعيفة عند درجة 25هس ،ادرس الجدول ثم أجب عن األسئلة
التي تليه:

1
اكتب صيغة الحمض األقوى والحمض األضعف
في الجدول ،ثم اكتب صيغة القاعدة المرافقة لكل منهما.

2

أي الحمضين H2CO3 :أم  HNO2المتساويين

في التركيز يكون تركيز H3O+

3

أيهما له أعلى رقم

أعلى؟

هيدروجيني HF :أم ( HOClلهما التركيز نفسه)؟
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التطبيق الثاني
احسب قيمة الرقم الهيدروجيني  pHلمحلول HNO2
10 × 1

3-

تركيزه

مول/لتر.

ثابت تأين الحمض ( )Kaيساوي  , 5-10 × 4لــو 10 × 3 = 2
)

1-

التطبيق الثالث
3
احسب قيمة  Kaلمحلول الحمض الضعيف HZ
× 1

الذي تركيزه

 3-10مول/لتر،

ورقمه الهيدروجيني

يساوي .5
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التطبيق الرابع
لديك أربعة محاليل مائية لبعض

الحموض الضعيفة
بتراكيز متساوية
(10 × 2

1-

مول  /لتر ) لكل

منها .

باإلعتماد على المعلومات
الواردة عن كل حمض في
الجدول المجاور  ,أجب عما
يأتي :

1

2

صيغة
الحمض

المعلومات
-

6-

HA

] 10×7 = [A
4 = PH

HC

10×4.5 = Ka

4-

HD

10×6.4 = Ka

5-

HB

أي القاعدتين المرافقتين أقوى C - :

أم

D-

؟

احسب قيمة  Kaلكل من الحمضين HB , HA :

.

3
اكتب معادلة تفاعل الحمض )HC(aq
مع القاعدة ) , NH3(aqوفق تعريف برونستد ـ لوري  ,وحدد
الزوجين المرافقين من الحمض والقاعدة في معادلة
التفاعل نفسه .

التطبيق الخامس
إذا كانت قيمة  pHتساوي ( )3لمحلول من الحمض الضعيف  HAتركيزه ( )0,1مول/لتر .
فإن قيمة  Kaلهذا الحمض تساوي:
أ) 10

5-

ب) 10

6-

ج) 10

7-

د) 10

8-
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الدرس الثاني  :االتزان في محاليل القواعد الضعيفة
في القواعد الضعيفة يكون تأين القاعدة جزئياً ،وعليه يمكن
حساب ] [OH-عن طريق ثابت االتزان لتأين القاعدة الضعيفة
في الماء.

وبما أن ] [H2Oثابتاً في المحاليل المائية ،لذا يمكن دمجه مع
ثابت االتزان في ثابت اتزان جديد هو . Kb

 : Kbثابت تأين القاعدة الضعيفة ،ويتغير من قاعدة ضعيفة
ألخرى.

وللتسهيل تهمل قيمة (س) المتفككة من القاعدة ، B
ويصبح ] = [Bص
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وبما أن ] = [OH-] = [BH+س

عند االتزان فإن العالقة

السابقة تصبح:

حيث:
س  :تركيز أيون الهيدروكسيد أو تركيز األيون
الموجب الناتج من تفكك القاعدة.
ص  :تركيز القاعدة األصلي (تركيزها ال يتغير بعد
التفكك).

Kb

 :ثابت تأين القاعدة.

وعليه يمكن إطالق التعميم التالي:

وتستخدم العالقة السابقة لحساب ][OH-

في محاليل القواعد

الضعيفة.

تعد قيمة Kb

مقياساً لقدرة القاعدة على تكوين أيونات ، OH-

فكلما ارتفعت قيمته زاد ] [OH-وزادت قوة
مع مالحظة أن القواعد القوية

القاعدة،

ليس لها قيم ثوابت تأين .
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احفظ العالقات التالية:

ركز عليهم

مثال توضيحي
احسب الرقم الهيدروجيني

لمحلول األمونيا  NH3تركيزه

( )1-10 × 2مول/لتر.
( ثابت التأين  Kbلألمونيا =  ( )5-10 × 2لـو ) 1-10 × 7 = 5

وبإهمال (س) المتفككة من القاعدة لتصبح العالقة السابقة على النحو التالي:

وبالتعويض في ثابت التأين:
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التطبيق األول
يبين الجدول التالي قيم ثوابت التأين ( )Kbلبعض القواعد
الضعيفة عند درجة 525س ،ادرس الجدول ثم أجب عن األسئلة
التي تليه:

اكتب صيغة القاعدة األقوى
.11
حمضها المرافق.

2.2

.33

في الجدول ،وصيغة

اكتب صيغة الحمض المرافق للقاعدة

األضعف.

أيهما يكون تركيز أيون  OH-فيه أعلى :محلول األمونيا
محلول البيريدين (لهما التركيز نفسه)؟

أم
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التطبيق الثاني
اعتماداً على الجدول المجاور والذي
يبين قيم ثابت التأين (  )Kbلعدد من
القواعد الضعيفة  ,أجب عما يأتي :

.1
1

.2
2

صيغة
القاعدة
NH2OH
CH3NH2
C6H5NH2
N2H4

اكتب صيغة الحمض المرافق األقوى

Kb
8-

10×1
410×4
1010×4
110×1
.

أ -اكتب معادلة تفاعل NH2OH

مع الماء .

ب -حدد الزوجين المرافقين

من الحمض والقاعدة

في التفاعل السابق.

3.3

أيهما أكبر قيمة  pHلمحلول  CH3NH2أم لمحلول C6H5NH2
( التركيز نفسه ) ؟
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التطبيق الثالث
3
احسب قيمة  Kbلقاعدة ضعيفة (  ، ) Bإذا علمت أن
قيمة  pHلمحلول تركيزه ( 1-10 × 1مول  /لتر ) من
القاعدة يساوي . 10

التطبيق الرابع
كم موال ً من الهيدرازين  N2H4يلزم لتحضير محلول حجمه
 1-10 × 2لتراً ،ورقمه الهيدروجيني ،12,7
( ( )6-10 ×1 = N2H4 Kbلــو )14-10 × 1 = Kw( )1-10 × 3 = 2

التطبيق الخامس
 -1في محلول مائي لـ  N2H4تركيزه ()10-2 ×1مول/لتر Kb ،لـ ،6-10 × 1 = N2H4
فإن قيمة  pHللمحلول تساوي:
ب) 8

أ) 4

د) 12

ج) 10

 -2محلول مائي لقاعدة ضعيفة  Bتركيزه ( )10-2 × 1مول/لتر  ،وكان  Kbلها = × 1,6
)14-10 × 1 = Kw( ، 9-10؛ فإن ] [H3O+في المحلول (بالمول/لتر) يساوي:
أ) 10 × 4

5-

ب) 10 × 4

6-

ج) 10 × 2,5

9-

د) 10 × 12,5

10-
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الدرس الثالث  :الخواص القاعدية و الحمضية لمحاليل األمالح
الملح

مركب أيوني ينتج من تعادل حمض مع قاعدة
قد يكون الملح متعادالً أو حمضياً أو قاعدي التأثير ،ويعتمد ذلك
على قوة الحمض والقاعدة المنتجة له.

لتحديد طبيعة الملح نرجعه إلى أصله.

يارب فرح
الجميع بالنجاح
و التفوق
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1
.1

يكون الملح متعادل

إذا نتج عن اتحاد حمض قوي مع

قاعدة قوية (.)pH = 7

2

يكون الملح قاعدي

إذا نتج عن اتحاد حمض ضعيف مع

قاعدة قوية (.)pH > 7

3

يكون الملح حمضي

إذا نتج عن اتحاد حمض قوي مع

قاعدة ضعيفة (.)pH < 7

تذكر
تُرتب محاليل األمالح حسب قيمة  pHعلى النحو التالي:
الملح القاعدي < الملح المتعادل < الملح الحمضي
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التميه
قدرة أيونات الملح على التفاعل مع الماء وإنتاج أيونات  OH-أو  H3O+أو كليهما

التميه و الذوبان
عملية التميه تتضمن تفكك الملح إلى أيونات لها القدرة على التفاعل
مع الماء ،وتغيير تركيز أيونات  H3O+أو  OH-في المحلول.
عملية الذوبان تتضمن تفكك الملح إلى أيونات ليس لها القدرة على
التفاعل مع الماء ،فيبقى تركيز أيونات  H3O+أو  OH-في المحلول دون
تغيير.

 1في محاليل األمالح القاعدية (الناتجه من قاعدة قوية وحمض ضعيف):
يتميه األيون السالب في الماء (ألنه يعطي حمضا ً مرافقا ً ضعيفاً) فيزيد من [OH-
] في المحلول فتزداد قيمة  pHفيصبح المحلول قاعدياً ،بينما ال يتميه األيون
األيون الموجب (ألنه يعطي قاعدة مرافقة قوية).
 2في محاليل األمالح الحمضية (الناتجه من حمض قوي وقاعدة ضعيفة):
يتميه األيون الموجب في الماء (ألنه يعطي قاعدةً مرافقةً ضعيفةً) فيزيد
من ] [H3O+في المحلول فتقل قيمة  pHفيصبح المحلول حمضياً ،بينما ال يتميه
األيون األيون السالب (ألنه يعطي حمضا ً مرافقا ً قوياً).
 3في محاليل األمالح المتعادلة (الناتجة من حمض قوي وقاعدة قوية):
ال يتميه األيون الموجب في الماء (ألنه يعطي قاعدةً مرافقةً قويةً) فيبقى ] [H3O+ثابتاً،
وال يتميه األيون السالب (ألنه يعطي حمضا ً مرافقا ً قوياً) فيبقى ] [OH-ثابتا ً في المحلول،
وتبقى قيمة  pHثابتة للماء.
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مثال توضيحي
اكتب معادلة تفسر التأثير القاعدي

لمحلول ملح ايثانوات

الصوديوم . CH3COONa

ملح ايثانوات الصوديوم مادة أيونية تتفكك في الماء وفق المعادلة:

ال تتميه أيونات  Na+ألن مصدرها القاعدة القوية  ، NaOHأما أيون اإليثانوات  CH3COO-فيتميه ألنه
يعطي حمض اإليثانويك الضعيف ،حسب المعادلة:

فيؤدي ذلك إلى زيادة ] [OH-ويصاحبه نقص في ] ، [H3O+أي يرتفع الرقم
الهيدروجيني ) (pHنحو الجانب القاعدي (.)7 > pH

التطبيق األول
سر مستعينا ً بمعادالت السلوك الحمضي أو القاعدي أو المتعادل
ف ّ

لكل من األمالح اآلتية. LiCl ، N2H5NO3 ، NaCN :
تطبيق 1

التطبيق الثاني
أي األمالح اآلتية يُعد ذوبانها في الماء تميهاً KF , NaClO4 , :
 CH3NH3Br؟
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الدرس الرابع  :تأثير األيون المشترك

في هذا الدرس سنتعامل مع حالتين ،هما:

الحالة األولى
ماذا يحدث لقيمة  pHعند إضافة محلول سيانيد الصوديوم ( NaCNملح
قاعدي) إلى محلول حمض الهيدروسيانيك ( HCNحمض ضعيف)؟
يتحلل حمض الهيدروسيانيك في الماء وفق المعادلة:
يتحلل ملح سيانيد الصوديوم في الماء وفق المعادلة:

عند إضافة الملح  NaCNإلى محلول الحمض الضعيف  ، HCNسوف يؤدي إلى زيادة
تركيز األيون المشترك ( ،)CN-ونتيجة لذلك سوف يندفع االتزان في معادلة الحمض
الضعيف باالتجاه العكسي ،مما يسبب نقصان تركيز أيون  ، H3O+وزيادة قيمة . pH
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الحالة الثانية
ماذا يحدث لقيمة  pHعند إضافة ملح كلوريد األمونيوم ( NH4Clملح
حمضي) إلى محلول األمونيا ( NH3قاعدة ضعيفة)؟
تتحلل األمونيا في الماء وفق المعادلة:
يتحلل ملح كلوريد األمونيوم في الماء وفق المعادلة:

عند إضافة الملح  NH4Clإلى محلول القاعدة الضعيفة  ، NH3سوف يؤدي إلى زيادة
تركيز األيون المشترك ( ،)NH4+ونتيجة لذلك سوف يندفع االتزان في معادلة القاعدة
الضعيفة باالتجاه العكسي ،مما يسبب نقصان تركيز أيون  ، OH-ونقصان قيمة . pH

تطبيق
وضح أثر إضافة ملح ميثانوات الصوديوم HCOONa
محلول حمض الميثانويك . HCOOH

إلى
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 إذا كان لدينا محلول حمض ضعيف  .HAوتم إضافة ملحه
 . NaAهذا سيزيد من تركيز األيون المشترك  . A-مما
سيسبب اندفاع االتزان نحو اليسارعلى مبدأ لوتشاتيليه،
فتقل [ ]H3O+وبالتالي ستقل  pHالمحلول ككل .ويمكن
التوضيح في المعادالت التالية:
HA + H2O ↔ A- + H3O+
NaA −H2O→ A- + Na+
حيث  A-هو أيون مشترك
]HA[ / ] A-[ ]H3O+[ = Ka
اذن ..

[] A-[ / ]HA[ Ka = ]H3O+
أو [[ Ka = ]H3O+الحمض] [ /الملح]
ومن ثم يتم ايجاد pH
 إذا كان لدينا محلول قاعدة ضعيف  .Bوتم إضافة ملحه
 .BHClهذا سيزيد من تركيز األيون المشترك  . BH+مما
سيسبب اندفاع االتزان نحو اليسارعلى مبدأ لوتشاتيليه،
فتقل [ ]OH-مما يزيد [ ]H3O+وبالتالي ستزيد من pH
المحلول ككل .ويمكن التوضيح في المعادالت التالية:
B + H2O ↔ BH+ + HOBHCl −H2O→ BH+ + Clحيث BH+هو أيون مشترك
]B[ / ]BH+[ ]HO-[ = Kb
اذن ..

[]BH+[ / ]B[ Kb = ]HO-
أو [[ Kb = ]HO-القاعدة] [ /الملح]
ثم يتم حساب [ ]H3O+من ثابت تأين الماء ومن ثم
يتم ايجاد pH
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مثال توضيحي
محلول مكون من ( CH3NH2تركيزه 10 × 5
و  CH3NH3Clتركيزه  1-10 × 4مول/لتر)
 )11اكتب صيغة األيون المشترك .
 )22احسب  pHللمحلول .

 1األيون المشترك هو
 )1ا
)2
2

1-

مول/لتر

Kbلـ 10×4 = CH3NH2

4-

ال تنسى كتابة
اإلشارة

. CH3NH3

+

لحساب  pHلمحلول نكتب أوالً معادلتي تحلل  CH3NH3Cl ، CH3NH2في الماء.

هنا نعتبر التفكك كامالً ألن ملح  CH3NH3CIيشبه األمالح األيونية في تفككه على الرغم من
روابطه المشتركة.
وبما أن تفكك القاعدة ضعيف إذن نعتبر تركيز  CH3NH2عند االتزان هو ذاته التركيز االبتدائي أي
 0.5مول/لتر .
تركيز أيون  CH3NH3+في المحلول ناتج عن تأين الملح وعن تفكك القاعدة  ،والكمية الناتجة عن
تفكك القاعدة صغيرة جدا ً تكاد ال تذكر بالمقارنة مع الكمية الكبيرة لهذا األيون الناتجة عن التأين
الكامل للملح  ،إذن نعتبر تركيز  CH3NH3+عند االتزان هو تركيز الملح .
إذن يمكن اآلن أن نعوض في معادلة ثابت تفكك CH3NH2
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تطبيق
تم تحضير محلول من حمض CH3COOH
(  0.2مول  /لتر ) والملح , CH3COONa
فكانت قيمة  pHللمحلول الناتج =  5أجب عما يلي :
تركيزه

.11

اكتب صيغة األيون المشترك .

.22

احسب تركيز  CH3COONaفي المحلول
10×2 = )CH3COOH( Ka

5-
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تطبيق عام
في الجدول المجاور خمسة محاليل
تركيز كل منها
(1مول  /لتر ) وهي :

( قاعدة ضعيفة ,
وحمضان ضعيفان ,
وملحان )  .اعتمادا ً على
المعلومات الواردة عن كل منها في
الجدول  ,أجب عما يأتي :

المحلول
(1مول  /لتر)

المعلومات

القاعدة B

10×1

6-

= Kb
+

الحمضHC

[H3O ] = 3-10×8
10-

الحمضHD
الملح KX
الملح KZ

Ka = 10×4.9
PH = 9
-4

-

[OH ] = 1×10

-1

أيهما أضعف كقاعدة C- :أم D-

-2

احسب قيمة  pHللقاعدة B

-3

أي الحمضين أقوى  HX :أم HZ

-4

أ) اكتب معادلة موزونة تمثل التفاعل بين
محلول الحمض  HDوالملح  , NaCثم :

؟

.
وضح إجابتك .

ب) حدد الزوجين المترافقين من
الحمض والقاعدة في التفاعل السابق .

+

 -5احسب ]  [H3Oفي محلول من القاعدة B
(  1مول/لتر ) والملح  0.5 ( BHCLمول/لتر ) .
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أسئلة الفصل الثاني
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إجابات أسئلة الفصل الثاني
السؤال األول
السؤال األول:
الملح :مادة أيونية تنتج من تعادل حمض مع قاعدة.
التميه :قدرة أيونات الملح على التفاعل مع الماء لتكوين OH-
أو  H3O+أو كليهما.
المحلول المنظم :محلول يقاوم التغير في الرقم الهيدروجيني
عند إضافة كمية قليلة من حمض قوي أو قاعدة قوية إليه.
األيون المشترك :أيون ينتج من تأين مادتين مختلفتين في
محلول واحد (حمض ضعيف وملحه أو قاعدة ضعيفة وملحها).

السؤال الثاني
السؤال الثاني:

السؤال الثالث
السؤال الثالث:
األمالح التي تتميهCH3COOK ، NH4Cl ، NaCN :
األمالح التي ال تتميهLiCl :

27

السؤال الرابع
. ) HI + KOH ( KI
. ) HCOOH + NaOH ( HCOONa
. ) HNO3 + NH3 ( NH4NO3
. ) HOCl + NaOH ( NaOCl

السؤال الخامس
 ( N2H5Clملح حمضي ).
 ( KNO3 , LiBrملحان متعادالن ).
 ( KNO2 , NaCNملحان قاعديان ).

السؤال السادس
أ-

ب-
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السؤال السابع

السؤال الثامن

29

السؤال التاسع

السؤال العاشر
(أ)

األيون المشترك C5H5NH+ :

30

(ب)

السؤال الحادي عشر

أ-

31

ب-

ج)CN-( -؛ ألنها ناتجة عن الحمض األضعف.
د -الحمض . HNO2
هـ -الملح . NH4Cl
و -تقل؛ (ألن الملح المضاف حمضي).

السؤال الثاني عشر
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أسئلة الوحدة
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34

35

اجابات أسئلة الوحدة
السؤال االول

رقم الفقرة 1
رمز اإلجابة ج

2
د

3
أ

4
د

5
أ

6
ج

7
ب

8
أ

السؤال الثاني
أ.)Z-( -
ب -الحمض . HQ
ج-

د-
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هـ-

و -األيون المشترك Z- :

السؤال الثالث
السؤال الثالث:
أ -تبقى ثابتة.

ب -تبقى ثابتة.

ج -تزداد.

د -تقل.

السؤال الرابع

السؤال الرابع:

أ -القاعدة األقوى CH3NH2 :
ب -الحمض المرافق الذي له أقل C6H5NH3+ : pH
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ج-

د-
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السؤال الخامس
السؤال الخامس:

السؤال السادس

السؤال السادس:

أ -القاعدة األقوى E :
ب -محلول D : NaCl
ج -محلول C : HNO3
د -قاعدة ] [OH-فيها =  6-10 × 5مول/لتر B :
هـ -حمض ] [H3O+فيه =  5-10 × 3مول/لتر A :
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مال حظات
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