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 األحماض والقواعد مقدمة في       1القسم 
  

 ض الفورميكيبعث النمل مادة تحذر المستعمرة عند الشعور بالخطر تسمى حم  HCOOH 

 اني والتماثيل األثرية مع الوقت.حت كهوف حجرية هائلة , وتحطم المباألحماض التي تذوب في مياه المطر تقوم بن 

   ( والليمون وال حمض األسيتيك الخل  ) بيك( , كذلك أحماض ر) حمض الستريك واألسكو  جريب فروت يحتويان على

 وأقراص مضادات الحموضة مواد قاعدية  الصابونبينما   ,  الكربونيك والفوسفوريك توجد في المشروبات الغازية

 بة أقل رطوبة وقاعدية قليلا تنمو نبتة الوردية في التربة الغنية الرطبة المعتدلة الحموضة , بينما نبتة المخلدية تنمو في تر 
 

 والقواعدألحماض خصائص ا
  لقواعدالخصائص المشتركة ل ¤ الخصائص المشتركة لألحماض  ¤

 محاليلها المائية لها مذاق مر ) قابض(.   -1 محاليلها المائية لها مذاق حامض )الذع ( -1

األحماض المركزة مواد آكلة )حارقة( تتلف أنسجة الجسم  -2
 منها مواد سامةوالملبس وكثير 

محاليلها المائية المخففة ذات ملمس صابوني  والقلويات  -2
 المركزة لها تأثير كاٍو على الجلد ومتلف لألنسجة .

 زرقاألتباع الشمس إلى اللون  تحول القواعد -3 األحمرإلى اللون  تباع الشمس تحول األحماض -3
 والقواعد ككواشف للكشف عن االحماض PHكما تستخدم أوراق 

 ( ألنها تنتج أيونات.  إلكتروليتاتمحاليل المائية لألحماض والمحاليل المائية للقواعد موصلة للتيار الكهربائي ) ال -4

 وينتج عنه ملح وماء ( تعادلعند تفاعل كميات متكافئة من الحمض والقاعدة يقال عنه ) تتفاعل األحماض مع القواعد لتنتج ملح وماء , -5

 ت النشيطة وتطلق غاز الهيدروجينتتفاعل األحماض مع الفلزا -6

 H 4(s)BaSO 4(aq)SO2+ H (s)Ba +(g)2                   : تفاعل الباريوم مع حمض الكبريتيك  مثال  
 تذكر أن 

 (  ال تتفاعل مع األحماض  Auوالذهب  Ptوالبالتين  Hgوالزئبق   Agوالفضة  Cuالفلزات غير النشطة مثل ) النحاس 

  2COض مع أمالح الكربونات والكربونات الهيدروجينية مكونة ملح وما وغاز تتفاعل األحما -7

 حمض محلول ( باستخدام 3CaCO  أساسية من بصفة تتكون  (جيرية صخور أنها على الصخور على الجيولوجيون يتعرف

ا علىم يكون الصخر فإن الكربون، أكسيد ثاني فقاعات من الحمض قطرات بضع أنتجت إذا .الهيدروكلوريك  .الجير حتويا
 

 تطبيقات اكتب المعادالت الموزونة للتفاعالت التالية :

 -------------------------------------------------------------------------------------األلومنيوم مع حمض الكبريتيك : -1

 ---------------------------------------------------------------------------------------------الخل مع صودا الخبز:   -2

 -------------------------------------------------------------------------------------الخارصين مع حمض النيتريك:  -3
 

 -----------------------------------------------------------------------كربونات الكالسيوم مع حمض الهيدروكلوريك:  -4

 ---------------------------------------------------------------------------------------------المعادلة األيونية العامة 

 -------------------------------------------------------------------------------------------المعادلة األيونية الصرفة 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------نات المتفرجة  األيو
 

 -----------------------------------------------------------------------يك: بروممع حمض الهيدرو الباريومكربونات  -5

 -------------------------------------------------------------------------------------  :كربونات الصوديومالخل مع  -6
 

 

 والهيدروكسيد الهيدرونيوم أيونات  
 OH)- (هيدروكسيد وأيونات H)+ (أيونات هيدروجين على تحتوي الماء محاليل جميع -

   OH- وأيونات  H+ أيونات من متساوية أعدادا ينتج النقي الماءف  H-[ OH ] = [+ [يكون   المتعادلة المحاليل -

  H-[OH] > [+[, أي يكون   أيونات الهيدروكسيد من أكثر هيدروجين أيونات على الحمضي المحلول يحتوي -

  O3] > [H-[OH+[يكون  الهيدروجين ,  من أيونات أكثر هيدروكسيد أيونات على القاعدي المحلول يحتوي -

 . OH- وأيون هيدروكسيد O3(H+ (هيدرونيوم أيون لتكون الماء جزيئات فيها لتتفاع عملية ، للماء الذاتي التأين  -

(aq)
-+ OH (aq)

+O3H   (l)O2+ H (l)O2H 

    الرمزين استخدام يمكنتناسقية ,  تساهمية رابطة بواسطة ماء بجزيء مرتبط هيدروجين أيون عن عبارة الهيدرونيوم أيون -

 +H  و +O3H  الذاتي للتأين المعادلة ذهه تظهر  كما متبادل، بشكل.  (aq)
-+ OH (aq)

+H   (l)O2H 
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  تسمية األحماض ¤ 
 : ) األحماض الهيدروجينية وهي تتكون من هيدروجين + عنصر الفلزي (     تسمية األحماض ثنائية العنصر 1   

      
  

 HF HCl HBr HI S2H Se2H HCN الحمض صيغة

 اسم الحمض
حمض 

 الهيدروفلوريك

حمض 

 هيدروكلوريكال
حمض 

 الهيدروبروميك
حمض 

 الهيدرويوديك
حمض 

 الهيدروكبريتيك
حمض 

 الهيدروسيلينيك
حمض 

 نيكاالهيدروسي
 

 : تسمية األحماض ثالثية العنصر  -2  
 ) األحماض األكسجينية وهي تتكون من هيدروجين + أكسجين + عنصر الفلزي " ذرة مركزية " (          

 ات  بالمقطع  يك والمقطع        يت بالمقطع   وز ن اسم الحمض مع استبدال المقطع ويسمى األنيون )الشق( م
 

 األحماض األكسجينية

 Bالبورون  عناصر تكون حمضاً واحداً 
3BO3H 

 Cالكربون  
3CO2H 

 حمض الكربونيك حمض البوريك

 

 عناصر تكون حمضين

ة 
ع

مو
ج

م
1

5
 

 Asالزرنيخ   Pالفوسفور  Nالنيتروجين

2OHN 3HNO 3PO3H 4PO3H 3AsO3H 4AsO3H 

 حمض الزرنيخيك حمض الزرنيخوز حمض الفوسفوريك حمض الفوسفوروز حمض النيتريك حمض النيتروز

 

ة 
ع

مو
ج

م
1

6
 

 Teالتيليريوم  Seالسيلينيوم  Sالكبريت  

3SO2H 4SO2H 3SeO2H 4SeO2H 3TeO2H 4TeO2H 

 حمض التيليريك حمض التيليروز حمض السيلينيك زحمض السيلينو حمض الكبريتيك حمض الكبريتوز

 

 عناصر تكون أربعة أحماض

ة 
ع

و
جم

م
1
7

 

 Clالكلور  
HClO 2HClO 3HClO 4HClO  

  حمض البيركلوريك حمض الكلوريك حمض الكلوروز حمض الهيبوكلوروز

 Brالبروم  
HBrO 2HBrO 3HBrO 4HBrO  

  حمض البيربروميك روميكحمض الب حمض البروموز حمض الهيبوبروموز

 Iاليود   
HIO 2HIO 3HIO 4HIO  

  حمض البيريوديك حمض اليوديك حمض اليودوز حمض الهيبويودوز

 

 أحماض شائعة
  HCN COOH3CH 2(COOH) HCOOH  

  حمض الفورميك حمض األكساليك حمض األسيتيك حمض الهيدروسيانيك  
 

 سم أو الصيغة الكيميائية  : أكمل الجدول التالي بكتابة االس / 
 

 الصيغة الكيميائية االسم الصيغة الكيميائية االسم الصيغة الكيميائية االسم

 ------------ كساليكحمض األ COOH3CH  ------------ حمض الكلوريك

------------ 3CO2H ------------ HCN حمض الكبريتوز ------------ 

------------ 2NH5H6C 4 ------------ ------------ يااألمونHIO 

 2Sr(OH) ------------ 4SO2H ------------ ------------ حمض اليودوز

 4PO3H ------------ HClO ------------ ------------ حمض النيتريك

------------ 4SeO2H ------------ 3SeO2H ------------ HCOOH 

 اسم األنيون )الشق(  الفلز + يد اسم الحمض هيدرو + الفلز + يك
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 أحماض وقواعد أرهينيوس 
 المائية  انها إلكتروليتات تنتج أيونات في المحاليل واستنتج,عد موصالت جيدة للتيار الكهربائيأثبت أرهينيوس ان المحاليل المائية لألحماض والقوا -

 . في المحلول المائي  H+الهيدروجين   تاأيون مادة تحتوي على الهيدروجين ويتأين إلنتاج:  حمض أرهينيوس -

 في المحلول المائي.  OH-أيونات الهيدروكسيد   تحتوي على مجموعة هيدروكسيد وتنفصل إلنتاج: مادة قاعدة أرهينيوس  -
 

 المحاليل المائية لألحماض  ¤
 لتأين , األحماض الشائعة )أحماض أرهينيوس( مركبات جزيئية تحتوي على ذرات الهيدروجين القابلة ل -

 وجميع األحماض القابلة للذوبان في الماء إلكتروليتات , وتتأين إلى أيونات الهيدرونيوم وأنيون الحمض 

 (aq) )تأين حمض النيتريك في الماء                              :  امثلة  -
-

3+ NO (aq)
+O3H        (l)O2+ H3(l)HNO )   

 (aq) )الهيدروكلوريك    تأين كلوريد الهيدروجين في حمض     
-+ Cl (aq)

+O3H      (l)O2+ H(g)HCl  ) 
 

  قواعدلل المحاليل المائية¤ 
         OH- تحتوي على كاتيون فلزي وأنيون الهيدروكسيد القواعد مركبات أيونيةمعظم  -

 ية    )الفلزات القلوية( وجميعها تكون محاليل قلوية قو  1هيدروكسيدات فلزات المجموعة   مثل  

 )aq( )تفكك هيدروكسيد الصوديوم في الماء   
-+ OH )aq(

+Na                     )s(NaOH )   
(aq) ) في الماء ليعطي ايون الهيدروكسيد: األمونيا من القواعد الشائعة ولكنها مركب جزيئي يتاين -

-+ OH (aq)
+

4NH   (l)O2+ H3(aq)NH  ) 
 

 ألحماضا قوة¤ 
 األحماض الضعيفة لقويةاألحماض ا المقارنة

 التعريف
هو الحمض الذي يتأين بشكل تام في المحلول المائي. 

 ويعتبر بالتالي إلكتروليت قوي

هو الحمض الذي يتأين بشكل جزئي وينتج القليل من أيونات 
 ويعتبر إلكتروليت ضعيف. الهيدروجين في المحلول المائي

مكونات 
 المحلول

مض القوى أيونات ويوجد في المحلول المائي للح

 الهيدرونيوم وأنيونات الحمض فقط .) يتأين تأين تام (

ويوجد في المحلول المائي للحمض الضعيف أيونات الهيدرونيوم 

 وأنيونات الحمض باإلضافة لجزيئات الحمض .   

 أمثلة

  HBr, والهيدروبروميك  HClالهيدروكلوريك  أحماض

والكبريتيك  ,  3HNOوالنيتريك ,   HI, والهيدرويوديك 

4SO2H  , 3والكلوريكHClO ,  4والبيروكلوريكHClO 

 ,  S2Hالهيدروكبريتيك  , HFالهيدروفلوريك  أحماض
,  COOH3CH, وحمض واألسيتيك   HCNالهيدروسيانيك 
   2HNO , وحمض النيتروز   4PO3Hوالفوسفوريك 

معادالت 
 تأينال

-I +  +O3H  O     2HI + H -+ CN +O3H   O  2HCN  + H 

2-          ثاني        تأين    HSO +O3HO 2+ H 4SO2H +4-  تأين أول
4+ SO +O3H  O 2+ H -4HSO 

   

 يحتوي على أربعة ذرات هيدروجين ولكنه أحادي البروتون COOH3CH علل :  حمض االسيتيك 

 وتوجد في مجموعة الكربوكسيل وتنتج ايون الهيدرونيوم وتتمتع بصفة حمضية  ابلة للتأينواحدة فقط هي القألن ذرة 

 وبقية الذرات غير قابلة للتأين

فسر علمياً : عدد األنواع الموجودة في محلول لحمض األسيتيك أكبر من تلك الموجودة في محلول حمض الهيدروكلوريك المتساويين 

 في الحجم والتركيز؟

  COO3CH , +O3HCOOH , 3CH-نواع الموجودة في المحلول ضعيف فتكون األحمض سيتيك حمض األ ألن

 Cl , +O3H-قوي  ويحتوي محلوله فقط  حمض ك يأما حمض الهيدروكلور
 

 قواعدلا قوة¤ 
 القواعد الضعيفة القواعد القوية المقارنة

 التعريف
 . هي القاعدة التي تتفكك بشكل تام في المحلول المائي المخفف

 وتعتبر بالتالي إلكتروليت قوي

هي القاعدة التي تتأين أوتتفكك وتنتج القليل من أيونات 
 وتعتبر إلكتروليت ضعيف. الهيدروكسيد في المحلول المائي

مكونات 
 المحلول

ويوجد في المحلول المائي للقاعدة القوية أيونات الهيدروكسيد وكاتيونات 

 تام ( تفككالقاعدة فقط .) 

المحلول المائي للقاعدة الضعيفة أيونات يوجد في 

 الهيدروكسيد وكاتيونات القاعدة باإلضافة للجزيئات.   

 أمثلة

الماغنسيوم  ماعدا)هيدروكسيدات فلزات المجموعة األولى والثانية 

 :  مثلوالبريليوم( 

والباريوم  ,  KOHوالبوتاسيوم ,  NaOHهيدروكسيدات  الصوديوم  

2Ba(OH) 2 , والكالسيومCa(OH)  2,واالسترانشيومSr(OH) 

 O) 2+H3(NHأو   OH4NHاألمونيوم  هيدروكسيد

  3NO21H18C, والكودايين   2NH5H6C  واألنيلين

 ) المستعمل كمسكن لأللم ومهدئ للسعال

 معادالت 
التفكك 

 تأين ال أو

+ OH  +- 2-مجموعة  1-مجموعة 
4NH   O    2+ H 3NH 

-+ OH +Li LiOH  -+ 2OH 2+Ca2Ca(OH) -+ OH +
3NH5H6C  O  2+ H 2NH5H6C 

-+ OH+ NaNaOH -+ 2OH 2+Ba2Ba(OH) 
 تعد قواعد ضعيفةاألنيلين والكودايين والكافيين 

 
 
 

 

O2H 
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 ي لور  – برونشتد نموذج   

 : حيث اقتصر تعريف أرهينيوس على أن تكون المواد مذابة في الماء.ماء قصور في نظرية أرهينيوس أثبت العل  ¤

 كما وجد العلماء أن بعض المواد تسلك كأحماض أو قواعد دون أن تكون في المحلول المائي.

كلتا  ولكن دروكسيد،هي مجموعة على 3CO2( Na  (وكربونات الصوديوم NH ) 3 (األمونيا تحتوي ال المثال، سبيلعلى 

  .قاعدتان معروفتان وهما المحلول في الهيدروكسيد أيونات تنتجان المادتين

 بتنزانيا النطرون بحيرة في قاعدية يتسبب مركب عن عبارة الصوديوم كربونات
 

H+ بروتونأيون الهيدروجين )مانح هو :  لوري –حمض برونشتد  -
 ) 

H+ بروتون)وتون للبر ستقبلم هي:  لوري –قاعدة برونشتد  -
 ) 

 

 لوري -( للماء , وبالتالي هي أحماض عند برونشتدH+جميع األحماض بحسب تعريف أرهينيوس تمنح بروتونات ) -

 لوري , ولكنها ليست من أحماض أرهينيوس . -المواد غير الجزيئية كبعض األيونات يمكنها أن تمنح البروتونات , هذه المواد أحماض عند برونشتد -

 ت التالية توضح ذلك حيث تنتقل البروتونات من الحمض إلى القاعدة : و التفاعال -
 

  تفاعل كلوريد الهيدروجين مع الماء          )
-

Cl    +   +O3H                    O2HHCl  +    )       )1 

 قاعدة       حمض  قاعدة مرافقة    حمض مرافق                                                           
 

 )aq(               تفاعل الماء مع األمونيا     
-

OH    +  )aq(
+

4HN              )aq(3HN +  )l(O2H  )    )2 

 قاعدة مرافقة       حمض مرافق                قاعدة       حمض                                             
O2H   ,   -2): مثال. وقواعد كأحماض تتفاعليمكنها أن  التيي المواد : ه األمفوتيرية المواد -

4HPO,    -
3OHC )...  

 .مع المعادالتأمفوتيري ( الماء يعتبر علل : )  ؟علل : يسلك الماء كحمض وككقاعدة 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

ا   3HCO- األيون يكون أن يمكن كيف فَسر  وقاعدة ؟ حمضا

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أدوات في الالصق غير الطالء مثل ، الفلور على التي تحتوي المركبات من مختلفة مجموعة تصنيع في الهيدروجين فلوريد يستخدم -

 ---------------- الهيدروجين لفلوريد افقةالمر القاعدة ما هي .  المطبخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  من قاعدته المرافقة . بروتون واحد أكثرقاعدة مرافق يحتوي الحمض على  –في كل زوج حمض :  مالحظة -
 

 أحد األزواج التالية ال يعد زوجاً مترافقاً :س /  

   *-2
3CO/-3HCO              *-HBr/Br                *+

4NH/3NH              *-3
4PO/-4PO2H   

  يلي مما تفاعل كل في المرافق القاعدة - الحمض زوج حدد: 

.a (aq)
-Br+  (aq)

+O3H        (l)O2H+  (aq)HBr        (---------------------( )------------------------------) 

.b  (l)O2H+  3(aq)NH         (aq)
-OH+  (aq)

+
4NH    (---------------------( )------------------------------) 

.c (aq)
-OH+  (aq)

-
3HCO    (l)O2H+  (aq)

-2
3CO      (---------------------( )------------------------------) 

 هي وقاعدة حمض بين التفاعل نواتج :مسألة +O3H  2 و-
4.SO المرافقة قاعدةال الحمض أزواج وحدد للتفاعل موزونة معادلة اكتب. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   .رابطته قطبية على للتأين قابالً  الهيدروجين كون يعتمد

 

 من هربائيةك سالبية أكثر األكسجين ،األسيتيك حمض في

 ، قطبية والهيدروجين األكسجين بين الرابطة. الهيدروجين

 .المحلول في تتأين أن الهيدروجين ذرة تستطيع ولذلك 

 

 

 الكهربائية السالبية فرق يكون ،البنزين في

 ، صغيراً  والهيدروجين الكربون ذرات بين 

 .حمضا ليس البنزين فإن ولذلك 

 ،الهيدروجين فلوريد في

 فإن ولذلك ، كهربائية سالبية أعلى الفلور

 HF المحلول في حمض عن عبارة. 
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 -:  مما يلي أكمل الجدول التالي بكتابة  الحمض المرافق لكل قاعدة والقاعدة المرافقة لكل حمض

 القاعدة ضالحم  القاعدة الحمض  القاعدة الحمض  القاعدة الحمض

HI ------  HCl ---------  HPO4
2- ---------  H2S --------- 

HClO4 -------  ----------- HSO4
-  HCO3

- ---------  H3PO4 --------- 

------- Br-  ----------- ClO3
-  --------- NH3  --------- HSO4

- 

H2O --------  HNO3 ---------  ---------- ClO4
-  H3O

+ ---------- 

H2 --------  NH3 ---------  ---------- HPO4
2-  ---------- NO3

- 

H2CO3 --------  CH3COOH ---------  HF --------  H2C2O4 ---------- 

 

 واألحماض متعددة البروتونات البروتون أحادية حماض األ 

 : الحمض أحادي البروتون  -1
 ط ) أيون الهيدروجين ( من كل جزئ .    ويتأين بخطوة واحدة هو الحمض الذي يمنح بروتوناً فق       

 (aq) )          مثال تأين حمض الهيدروكلوريك
-

+ Cl (aq)
+O3H         (l)O2+ H(g)HCl )  

 :  أمثلة
 COOH3CH االسيتيك , HF, والهيدروفلوريك  HI, والهيدرويوديك  HClوالهيدروكلوريك  , 3HNOأحماض النيتريك 

 

 :  ض متعدد البروتونالحم -2
  وتقسم إلى :.    هو الحمض الذي يستطيع أن يمنح أكثر من بروتون ) أيون الهيدروجين ( من كل جزئ        

  

 :  الحمض ثنائي البروتون -أ
 هو الحمض الذي يمنح بروتونين من كل جزئ .    ويتأين بخطوتين .       
     4SO2H تأين حمض الكبريتيك   مثال      

  (  ------------ + -----------                ----------- + -----------)             ) حمض قوي ( يكحمض الكبريت    

 (  ------------ + -----------               ----------- + -----------) )حمض ضعيف( أيون الكبريتات الهيدروجينية 
 

 HSO ,4-  على  )ويحتوي محلول حمض الكبريتيك   
+O3,  H -2

4SO  ) 
 ويكون تركيز أيونات الهيدرونيوم والكبريتات الهيدروجينية أكبر بكثير من تركيز أيونات الكبريتات 

 4O2C2Hيك  كسال, واأل eS2H, والهيدروسلينيك   3CO2H, والكربونيك   S2Hوالهيدروكبريتيك  ,  4SO2Hأحماض الكبريتيك :  أمثلة
 

 هو الحمض الذي يمنح ثالثة بروتونات من كل جزئ .  ويتأين بثالث خطوات البروتون : الحمض ثالثي  -ب
 3BO3Hحمض البوريك ,  حمض الفوسفوريكأمثلة :  

  4PO3H  تأين حمض الفوسفوريك مثال        
  (  ------------ + -----------                          -------------- + ----------------- تأين أول                   

 (  ------------ + -----------                           -------------- + ----------------- تأين ثاني                  

 (  ------------ + -----------                          -------------- + ------------------ تأين ثالث                 

  ,4PO3H , +O3H  ويحتوي محلول حمض الفوسفوريك على  ) 
 -

4PO2H ,  
-2

4,  HPO 
-3

4PO )  
 وينخفض تركيز األيونات تباعاً بحسب مراحل التأين , ولهذا يعتبر حمض الفوسفوريك حمضاً ضعيفاً في كل مراحل تأينه   

  وتعطى مرحلة التأين األولى أعلى تركيز لأليونات
 COOH3CH األسيتيك ذرات هيدروجين وهو حمض ثالثي البروتون ، وحمض 3تحتوي صيغته على  4PO3H وسفوريكالف حمض -

 ذرات هيدروجين وهو أحادي البروتون .  فسر ذلك؟ 4تحتوي صيغته على 

احدة مرتبطة و Hأما في حمض األسيتيك فذرة الفوسفوريك مرتبطة بذرة أكسجين وبالتالي يمكنها التأين .  في حمض H  كل ذرة

 وال تتأين ولذا فهو حمض أحادي البروتون. Cالثالث األخرى مرتبطة بذرة  H, وذرات  تأينبأكسجين يمكنها أن ت

   3AlClلم تستطع تفسير حمضية بعض المواد التي ال تحتوي على الهيدرورجين مثل  لوري ألنه –قصور نظرية برونشتد   -
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 وقواعد لويس أحماض  

  ل  زوجاً من اإللكترونات ليكون رابطة تساهمية .ستقبم: حمض لويس   -

     Ag+, أيون الفضة  H+, البروتون  2ClZn خارصينوكلوريد ال , 3AlCl, وكلوريد األلومنيوم  3BFفلوريد البورون  : ةمثلأ     
 

    نح  زوجاً من اإللكترونات ليكون رابطة تساهميةا: مقاعدة لويس  -

 ا  : االموني ةمثل أ          
3NH   و الماء O2H   أيون الفلوريد ,-F  وأيون ,

-
OH    

  -: مالحظات -

 و تركيبه وإظهار دور أزواج االلكترونات  في تفاعلت الحمض والقاعدة. تعريف لويس يستند إلى روابط الجزيء

  و استقبال زوج من اإللكتروناتفهو ينطبق على نوع قادر على منح أ ة تعريف لويس هو األشمل واألوسع من بين التعريفات الثلث

   Ag+الصيغة الكيميائية لحمض لويس على الهيدروجين مثال أيون الفضة  ليس من الضروري أن تحتوي   

ا من اإللكترونات وبين مستقبلهقاعدة لويس : ت –تفاعل حمض  -  كّون واحدة أو أكثر من الروابط التساهمية بين مانح زوجا
 قواعد لويس ؟  من  OH-س / علل :  يعتبر   -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :   والتفاعالت التالية توضح أحماض وقواعد لويس -
 

لتكوين  (F-) ( وأيون الفلوريدH+التفاعل بين أيون الهيدروجين )

 (HF) لهيدروجينجزيء فلوريد ا

 

  )األمونيا غاز مع BF)3) البورون فلوريد ثلثي غاز تفاعل

)  3NH3 لتكوينNH3BF حسب قاعدة - حمض تفاعل هو 

 .لويس نموذج

 

 MgO)) الصلب المغنسيوم أكسيد مع SO )3  (الكبريت أكسيد ثالث غاز تفاعل

4(s)MgSO→  (s)MgO+  3(g)SO 
 SO )3  (الكبريت أكسيد ثالث التفاعل في القاعدة - الحمض زوج يمثل حيث

 .المغنسيوم أكسيد)قاعدة لويس ( من   O)2-  ( األكسيد وأيون)حمض لويس( 

 الكبريتات أيون الناتج ويكون

 

 O 2·7H4.(MgSO) إبسوم ملح يسمى الهيدرات سباعي يكون ملح وهي ،المغنسيوم كبريتات ينتج ألنه مهم  MgOو 3SO تفاعل

  .للنباتات كمغذي والعمل العضالت آالم تخفيف منها  ،  كثيرة اتاستخدام لهو

 3SO مع تتفاعل فإنها ,بالفحم تدار  التي الطاقة مصانعلل المدخنة أنبوبة غازات في  MgOحقن يتم عندما:  بيئية استخداماتوكذا 

 لتكوين الجو في الماء مع يتحد أن فيمكن ، يالجو الغالف إلى 3SO بدخول السماح حالة فيألن  الجوي الغالف إلىفال يصل  وتزيله

 .له تأثيرات سلبية كثيرة على البيئة حمضي كمطر األرض على يسقط الذي الكبريتيك، حمض
 

  األنهيدريدات -

 لتكوين الحمض الماء مع يتحد أن يمكن أكسيد عن عبارة الحمض أنهيدريد -

الكبريتيك  ضاحمأ لتكوين الماء جزيئات مع أيضا حدتت الجو في الكربون أكسيد ثاني وجزيئات  3SO جزيئات مثل -

(4OS2Hو )3) الكربونيك حمضCO2(H التربة في ينساب بعضه فإن األرض، إلى الحمضي المطر ماء يصل عندما 

 يعمل السنين، آالف مدار علىو .الجيري الحجر بإذابة ببطء يقوم حيث الجيري، الحجر من الصخري القاع إلى ويصل

   .األرض تحت ضخمة كهوف تكوين على لجيريا الحجر ذوبان

 المشكلة الرواسب .المذاب الجيري الحجر بعض وترسب قطرات، هيئة في السقف من الجوفية المياه تتساقط قد ، الكهف داخل -

 .(الكهوف سقوف في جيرية ترسبات  أي)  الهوابط اسم عليها يطلق السقف على تتكون والتي المتدلية الجليدية الكتل مثل

 نظارا الكهوف تكون يحدث( الكهوف أرضية في جيرية ترسبات أي)  الصواعد اسم عليها يطلق األرضية من ترتفعالتي  الكتل -

 . 3CO2Hالكربونيك  حمض أنهيدريد الكربون أكسيد ثاني ألن

  ,القواعد لتكوين الماء مع الفلزية األكاسيد تتحد  -

  2Ca(OH)O 2+ H CaO     الكالسيوم هيدروكسيد قاعدةالماء  مع (الجير CaO) الكالسيوم أكسيد يكون فمثلا  -
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 تطبيقات
 ذلك؟ غير أم لويس قاعدة أم لويس حمض 3PCl يعتبر هل PCl)3 (الفوسفور كلوريد لثالث لويس بنية اكتب -1

 .أينللت قابلة تكون أن يحتمل هيدروجين ذرات أي حدد المرافقة، البنائية الصيغ في  -2
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اكتب معادلتين تبينان مرحلتي تأين حمض الكبريتوز في الماء ؟  -3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 اكتب معادلة تأين -4

a. ( حمض البروبانويكCOOH2CH3CH في الماء ؟ ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ( تأين حمض الفورميكHCOOH في الماء ؟ ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. ( 2تأين اإليثيل أمينNH5H2C في الماء ؟ ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 يتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كربونات الكالسيوم الصلبة ؟  -5

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- اكتب معادلة التفاعل الموزونة : -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اكتب المعادلة األيونية العامة   :  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اكتب المعادلة األيونية الصرفة :  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------        حدد األيونات المتفرجة :   -
 اختر المادة غير المنسجمة علمياً ثم برر إجابتك :  -6
1-    4HClO                ,S2H                     ,3HNO               ,FH       

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السبب 

2-    O2H/+O3H         ,-HBr/Br              ,-
2NH/3NH          ,-2

4HPO/4PO3H              

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السبب  

3-    4SO2H               ,4PO3H                 ,3HNO                ,HCl       

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السبب 

4-    -2
4SO/4SO2H     ,3NH/+

4NH             ,COOH3CH/-COO3CH          ,-HF/F              

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السبب  

5- +O3O / H2H        ,-HBr/Br             ,3NH/-2NH           ,-2
3CO/3CO2H             

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السبب  

6-    3BF                  ,3AlCl                   ,3NH                       ,3BCl       

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السبب 

7-      +gA             ,-F                 ,3AlCl                 ,3BF             

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السبب  

8-     -
2/ NH +

4NH        ,HCl /-Cl             ,+H / -OH           ,+H / 
+O3H             

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------السبب  

 ,   مستقبل للبروتون     OH-مانح لزوج من االلكترونات    ,   مانح للبروتون    ,    منتج لأليون  -9

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------السبب 

 

 

 من خالل إكمال الشكل التالي : وحمض الكبريتيك  الهيدروكلوريكحمض قارن بين  -7

 

 

 

 

 

 
 االختالف االختالف

1- ----------------------------- 

2- ----------------------------- 
1- ----------------------------- 

2- ----------------------------- 

 التشابه
1- ----------------------- 

2- ---------------------- 

 حمض الكبريتيك الهيدروكلوريكحمض 
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 اعدوالقاض وحماأل قوة      2 – القسم 
ا , وهي موصلت جيدة للكهرباء ألنها تُنتج أقصى عدد من األيونات.هي األحماض ال : األحماض القوية -  تي تتأين تماما

ا في المحلول المائي ,هي األحماض التي ت:األحماض الضعيفة -  وهي موصالت ضعيفة للكهرباء ألنها تُنتج عدد قليل من األيونات.تأين جزئيا

 لوري – برونشتد ونموذج الحمض قوة  
      وكلما زادت قوة القاعدة قلت قوة حمضها المرافق ., ت قوة قاعدته المرافقة كلما زادت قوة الحمض قل -
 أمثلة -

   تفاعل حمض الهيدروفلوريك مع الماء   ) -1
-

+         F   +O3H            O          2HF  +   H  ) 
 قاعدة أضعف      حمض أضعف         حمض أقوى                      قاعدة أقوى                                                                  

وبالتالي تكون القاعدة المرافقة له  ضعيفحمض  HFالن حمض   استقبال البروتونمن الماء في  قوىأ F- الفلوريد أيون 

 على استقبال البروتون هي األكبر تهاجداً عن الماء مما يجعل قدر قويةقاعدة   F- وهي أيون 

  )    تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع الماء -2
-

Cl         +       +O3H          O         2H     +   HCl    ) 
 حمض أقوي       قاعدة أقوي           قاعدة مرافقة أضعف     حمض مرافق أضعف                                                          

 ألنه يتأين تأين تام فيمنح البروتون بسهوله. حمض قويحمض الهيدروكلوريك 
 النها قاعدة مرافقة لحمض قوي فيكون ميلها لجذب البروتون واالحتفاظ به ضعيف جداا. أيون الكلوريد قاعدة ضعيفة

 حمض  البيركلوريك في منح البروتون  . أضعف منأيون الهيدرونيوم        

حمض قوي جدا وبالتالي تكون القاعدة المرافقة له وهي   HCl  الن حمض  استقبال البروتونفي أضعف من الماء  Cl- لكلوريد أيون ا

 قاعدة ضعيفة جداً عن الماء مما يجعل قدرة الماء على استقبال البروتون هي األكبر. Cl-أيون 
 

   تفاعل حمض االسيتيك مع الماء -3
                                             -OCO3CH  +    +O3H            O           2H   +      COOH3CH  

 قاعدة أضعف                 حمض أضعف         قاعدة أقوى                حمض أقوى                                                     

 نح البروتون .حمض ضعيف التأين وهو أقل قدرة من أيون الهيدرونيوم في م حمض االسيتيك

 استقبال البروتونأيون األسيتات كقاعدة أقوى من الماء في 
ا  تمتلك OCO3CH-  المرافقة القاعدة اليسارألن إلى الضعيف للحمض بالنسبة التأين اتزان يتجه    O 2Hالقاعدة من أكبر  H+ لأليون جذبا

ا  هيدروجين أيون ذبج على قدرتها ولذلك ضعيفة جداً  تكون القوي للحمض المرافقة القاعدة -  تكون ضعيفة أيضا

 .الهيدروجين الحصول سبيل في بنجاح وتنافس أقوى الضعيف للحمض المرافقة القاعدة تكونو  -

 ثابت تأين الحمض الضعيف aK 

 لتفاعل تأين الحمض الذي يُنتج أيونات الهيدرونيوم , وهو قيمة ثابتة عند درجة حرارة معينة.  aKثابت االتزان 

 HA    ((aq)ابت تأين الحمض الضعيف يعبر عن ث -
-A + (aq)

+O3H     (l)O2+ H (aq)HA ) 

 التالية      بالعلقة   

 الفوالذ يةسوتق والنقش الصبغ في يستخدم والذي البروسيك (البروسيك حمض) يكحمض الهيدروسيانيعبر عن ثابت تأين  -

((aq) 
-CN + (aq)

+O3H     (l)O2+ H (aq)HCN )      بالعلقة 

  .aKجديد  اتزان ثابت ليعطي eq Kمع دمجه ولذلك يمكن المائية المخففة، المحاليل في ثابتا يعتبر التعبير مقام في السائل O 2Hتركيز -

 زادت قوة الحمض  aKكلما زادت قيمة  -

 .الحمض لقوة الكمي القياس االتزان ثابت تعبير يقدم -

 .تالية تأين لكل عملية بالنسبة القيم وتنخفض ، Ka قيمة لها البروتونات متعدد لحمض تأين عملية كل -

 تدريب 

 :يأتي مما لكل الحمض تأين ثابت وتعابير التأين معادالت اكتب  1. 

1- HIO   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- 2HNO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- 2HClO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  3SeO2.Hالسلينوز لحمض والثانية األولى التأين معادلة اكتب.  2

 

 aK  = ؟ للتفاعل الموزونة المعادلة فاكتب                             كان تعبير ثابت االتزان لتفاعل هو                إذا 3. 
]2-

4OS[HA 

]3-
4OS][A+O3[H 

=  aK 
[HA] 

]-][A+O3[H  
=  aO] = K2[H eqK 

[HA] 

]-][A+O3[H 

=  aK 
]CN[H 

]- CN ][+O3[H 
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 اليومية الحياة في الكيمياء -
 المواد احتراق من المنبعث الدخان وفي الخشب، دخان وفي التبغ، وفي ،اتالسيار عادم في يوجد سام غاز ( HCN ) الهيدروجين سيانيد

  .النيتروجين على المحتوية البلستيكية

 دفاع كآلية الهيدروجين سيانيد ( BURNET MOTH ) البورنت وعثة MILLIPEDES) ) األلفية الديدان مثل الحشرات بعض تطلق

 . الهيدروسيانيك حمض اسم الماء في الهيدروجين سيانيد محلول على يطلقو

 في الهضمي الجهاز في هيدروسيانيك حمض إلى تتحول والتي السيانوهدرينات، على تحتوي الخوخ، أو الكرز مثل ، النواة ذات الفواكه

 . بأمان الفواكه تناول يمكن ولذلك الفواكه، هذه لب في هيدروسيانيك حمض إنتاج يتم ال ولكن .النواة أكل حالة
 

 اعدالقو قوة 

 .المائي المحلول في  OH- أليونات القاعدة إنتاج درجة على التوصيل على القاعدة قدرة تعتمد -

  .هيدروكسيد وأيونات فلزات أيونات إلى تماما تتفكك التي القاعدة القوية القواعد -

(aq)     قويةة اعدق  ( NaOH )الصوديوم هيدروكسيدمثال : 
-OH+ (aq) 

+Na→  (s). NaOH 

 مصادر فهي ثم ومن الذوبان على ضعيفة بقدرة تتمتع Ca(OH) )2  (الكالسيوم هيدروكسيد مثل الفلزية، روكسيداتالهيد بعض -

 إلى يشير مما صغيرا، يكون Ca(OH) )2  (الكالسيوم لهيدروكسيد sp  Kاإلذابة حاصل ثابت أن الحظ  OH- أليونات فقيرة

 .مشبعال همحلول في  OH- من قليلة أيونات وجود
6-10× 6.5 = sp K    (aq)

-2OH+  (aq)
+2Ca → 2(s)OH)Ca( 

  .تماما متفكك بائالذ المركب كل ألن قوية قواعد تعتبر ، لذوباناة قليل األخرى الفلزية والهيدروكسيدات الكالسيوم هيدروكسيد ذلك، ومع -

  .المخفف الماء لمحلو في فقط جزئيا تتأين الضعيفة القاعدة القوية، القواعد عكس على الضعيفة القواعد -

+ وأيونات ، 2NH3CH جزيئات من اتزان إلنتاج الماء مع 2NH3( CH  (أمين الميثيل تفاعل مثال
3NH3CH  وأيونات -HO.   

   2NH3CH  القاعدة ألن اليسار أقصى إلى االتزان هذا يتجه -

 الهيدروكسيد أيون يتمتع قوية  OH-  المرافقة والقاعدة ضعيفة

 أمين الميثيل جزيء يمتلكه مما أكبر وجينالهيدر أليون بجذب

 ثابت تأين القاعدة الضعيفة bK : 

 لتفاعل تأين القاعدة الذي يُنتج أيونات الهيدروكسيد , وهو قيمة ثابتة عند درجة حرارة معينة.  bKثابت االتزان 

 B     ((aq)يعبر عن ثابت تأين القاعدة الضعيف -
-OH + (aq) +BH     (l)O2+ H(aq)B ) 

 الميثيل أمين بالعلقةويعبر عن ثابت تأين                                                   التالية  بالعلقة   

 قاعدةزادت قوة ال  bKكلما زادت قيمة  -
 

 تدريب 
 :يأتي مما لكل القواعد تأين ثابت وتعابير التأين معادالت اكتب1. 

                                ----------------------------------------------------------------------------------------  2NH13H6Cهكسيل أمين   -1

        -----------------------------------------------------------------------------------------  2NH7H3Cبروبيل أمين    -2

-2أيون الكربونات   -3
3CO    -----------------------------------------------------------------------------------------                                 

-أيون الكبريتات الهيدروجينية    -4
4OHS ----------------------------------------------------------------------------- 

-3اتزان قاعدة يكون فيها  معادلة اكتب.2
4PO  قاعدة في التفاعل األمامي , و-HO  .قاعدة في التفاعل العكسي 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :معادلة كل في المرافقة القاعدة — الحمض أزواج حدد 3.

A.  (aq)
+O3H+ (aq) 

-HCOO  (l)O2H+  (aq)OOHHC    -----------------------------------------------------  

B. (aq)
-OH+ (aq) 

+
4NH  (l)O2H+ 3(aq) NH                          ----------------------------------------------------- 

ا رتب  4.    تصاعديا
 الكهربائي للتيار توصيلها درجةالتالية تبعا ل األحماض  -1

 10   -6.2 x 10 HCN ,    4        -6.3 x 10 HF ,     8   -8.9 x 10 S2H  ,   5      -1.8 x 10 COOH3CH   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الكهربائي للتيار توصيلها لتالية تبعا لدرجةاقواعد ال  -2

 4   -5.0 x 10   2NH5H2C ,    10        -4.3 x 10  2NH5H6C ,     4   -.3 x 104  2NH3HC  ,   5      -2.5 x 10 3NH   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ).b K = 4.3 ×10-10(   هو C )2NH5H6  (لألنيلين b Kأن معرفة من تستفيده أن يمكن ما وضح 3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=  bK 
[B] 

]-][OH+[BH  
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  pHـ ـوال الهيدروجين أيونات    3 – القسم 

   تأين الذاتي للماءال ¤
ا إلى أيونات حيث يُنتج جزيئان ماء أيون هيدرونيوم وأيون هيدروكسيد وذلك بانتقال بروتون(  )تأين الماء جزئيا

(aq)ويمثل ذلك بالمعادلة  )
-+  OH (aq)

+O3H       (l)O2+ H  (l)O2H )  

(aq) .اآلتية بالطريقة االتزان معادلة تبسيط يمكن
-OH+  (aq)

+H    (l)O2H 

  .الذاتي التأين طريق عن تنتج التي   OH-و  H+ أيونات من متساوية تراكيز على يحتوي النقي الماء
 

  :  wK ءثابت تأين الما -
  K 298عند 1X10-14 ويساوي " هو حاصل ضرب تركيز كاتيونات الهيدرونيوم في أنيونات الهيدروكسيد للمحاليل المائية"

14-
] = 1X10

-
] [OH

+
O3= [H wK,                                    ]

-
[OH ]

+
O3[H = wK 

  .المقام في يظهر ال  O] 2[Hفإن ولذلك ثابت، النقي الماء تركيز
 

 مالحظات
- wK   , يزداد قيمة ثابتة عند درجة حرارة معينةwK لذلك يزداد ثابت التأين.  , بزيادة درجة الحرارةألن تأين الماء يزداد  بزيادة درجة الحرارة 

ا قليلا جداا    الماء النقي موصل كهربائي ضعيف جداً ؟ -  ألن عدد األيونات الناتج عن تأين الماء ذاتيا

  تركيز أيون الهيدرونيوم وأيون الهيدروكسيد متساويان في الماء النقي  .  ألن ,الماء النقي متعادل  -

  O3] < [H - [OH+[يكون  و , تركيز أنيون الهيدروكسيدويقل  الهيدرونيومن للمحلول يزيد من تركيز كاتيو حمضإضافة  -
   O3] > [H - [OH+[يكون  , و تركيز كاتيون الهيدرونيومويقل للمحلول يزيد من تركيز أنيون الهيدروكسيد  قاعدةإضافة  -

  K 298د  عن  mol/L  7-1X10وتساوي القيمة   , {    يكون   } في الماء النقي -

 

]+O3[H ] -[OH نوع المحلول ] -[OH ]+[H نوع المحلول 

M 2-1.0×10 ----------- ------------- M 3-1.3×10 ----------- ------------- 
M 7-1.0×10 ------------- ------------- M 12-8.4×10 ------------- ------------- 

M 9-4.2×10 ------------- ------------- M 2-4.5×10 ------------- ------------- 

 
   M5-10× 1.0 هو   K 298 درجة حرارة  القهوة عند فنجان في  H+ األيون تركيز إذا كان -1

 متعادلة؟ أم قاعدية، أم حمضية القهوة هل ؟ القهوة في  OH- األيون تركيز هو ما 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 المنظف؟ محلول في H]+  [تركيز .فما M 3-1.0 ×10المنظفات يساوي   محلول أحد في الهيدروكسيد أيون تركيز -2

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  . K 298عند النقي ءالما من  mL 300في  OH- أيونات وعدد  H+ أيونات عدد احسب -3

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 : HPالرقم الهيدروجيني   -
 log[H -=  PH+[      لتركيز أيون الهيدروجين في المحلول . 10اللوغاريتم لألساس سالب 

 

  K 298 عند التالية للمحاليل pH احسب -1

M  .a  2-10×1.0 = ] +[H 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M   .b 6-10×3.0 = ] +[H 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0.000084 M .c= ] -[OH 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M .d 6-10×8.2 = ] -.[OH 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kw 

[OH-]  [H3O
+] 
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 الرقم الهيدروجيني  PH  الرقم الهيدروكسيدي و OHP 

 , PHيتم التعبير عن حمضية محلول أو قاعديته باسلوب الرقم الهيدروجيني   -

 , وذلك لصغر القيمة الرقمية لهذين التركيزين .  OH -أو    H+التعبير وفقاا لتركيز أيونات  لصعوبة 

 : HPالرقم الهيدروجيني   -
 log[H -=  PH+[      في المحلول . لتركيز أيون الهيدروجين 10اس ألسسالب اللوغاريتم ل

 : OHP الرقم الهيدروكسيدي  -
  log[OH -=  POH-[       لتركيز أيون الهيدروكسيد في المحلول . 10سالب اللوغاريتم لألساس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  :  ويالحظ أن -

-   PH    تتناسب عكسياً مع]+O3[H            ,PH  ب طردياً مع  تتناس]-[OH 

 المساوي له في التركيز الحمض الضعيف > للحمض القوي PHوتكون قيمة  -
 

 :PH  الحسابات المرتبطة بالرقم الهيدروجيني¤ 
  M+O3[H=[الحمض H×عدد  في  محلول الحمض القوي يكون  -
  M-[OH=[القاعدة OH×عددفي  محلول القاعدة القوية يكون   -

 
]+log[H -=  PH                    ويكونPH-10]= +O3[H  
] -log[OH -=  POH             ويكون POH-10]= -[OH  
14-] = 1X10-] [OH+[H            14 =   ويكون + POH PH 

 

 

  وذلك لعدم تأين جميع جزيئات الحمضتركيز الحمض مباشرة  O3[H+[ال تساوي قيمة  األحماض الضعيفةفي محاليل  -
 تركيز القاعدة مباشرة وذلك لعدم تأين )تفكك(جميع جزيئات القاعدة OH]- [ال تساوي قيمة  فةالقواعد الضعيوكذلك  -

 المساوي له في التركيز الموالري ,ألن الحمض القوى تأينه تام. الحمض الضعيف < للحمض القوي O3[H+[قيمة  -

 القوية تفككها تامالقاعدة ري , ألن المساوي له في التركيز الموال القاعدة الضعيفة < القاعدة القوية OH]-[قيمة 
 

 ضعيف حمض محلول موالرية من مباشرة H]+ [على الحصول على قدرتك عدم وراء السبب فسر

ا , لذا ال يساوي الحمض : اليتأين الجواب  H]+ [من المحلول تركيز لتر في المذابة الحمض موالت عدد الضعيف كليا

 

   pHقياس ¤
 تسمى المواد من أكثر أو بمادة الهيدروجيني الرقم كواشف أوراق كل معالجة تتم( حيث pH paper) pHيمكن استخدام ورق الــ  -

  .المحلول في الهيدروجين أيونات تركيز حسب لونها يتغير ( indicators ) مؤشرات /كواشف

    pHــل رقمية مباشرة قراءة المقياس يعطي محلول، في األقطاب وضع عند دقة أكثر قياسا  pH الهيدروجيني الرقم مقياس يوفر -

  قاعدة، أو حمضا المادة كانت إذا ما إلى فقط يشير الشمس تباع ورق أن حين في -

2Ba(OH) 

2Ca(OH) 

2Sr(OH) 

 

NaOH 

KOH 

RbOH 

 

 

 قاعدة قوية

HCl 

HBr 

HI 

3HNO 

4HClO 

4SO2H 

 حمض قوي
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 تطبيقات
  M .  3-4.0 ×10هو القياسي للمنظف األيوني التركيز .األمونيا لغاز مائي محلول وهومنزلي  كمنظف األمونيا ستخدمت -1

 . K 298 عند للمنظف  pH و pOH احسب

------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 المحلول لهذا  pHو  pOH  قيمة , احسب  M 5-3.2 × 10 مضاد الحموضة يساوي محلول في الهيدروكسيد أيون تركيز كان إذا -2

------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

  L  5.0حجمه محلول في المذاب  HClمن  mol 3-1.0 ×10يحتوي  مائي لمحلول  pOHو  pHاحسب -3

------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

   M  HCl  في محلول  PH احسب قيمة -4
3-1X10                                                               (  الجوابPH = 3  )  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

   M  NaOH  في محلول  PHاحسب قيمة  -5
2-3.0X10                               .                  (  الجوابPH = 12.48  ) 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 2M  Sr(OH)   في محلول PHاحسب قيمة  -6
2-2.0X10                             .                   (  الجوابPH = 12.60  ) 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ول حمضي أم قاعدي ؟المحل . هل   PH = 12  في محلول مائي رقمه الهيدروجيني  OH ]- [قيمة  ما -7

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 والمطلوب :   10له تساوي    pHقيمة    Ba(OH) 2يوم  محلول هيدروكسيد بار -8

a)    حساب تركيز كاتيونات الهيدرونيوم(b     حساب تركيز أنيونات الهيدروكسيد(c  حساب تركيز هيدروكسيد الباريوم 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 ؟ HFــ ل Ka قيمة  حسبا   3.20 يساوي  HF فضعي حمض من 0.100M محلول  pHعلمت أن قيمة  إذا -9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ؟ COOH 3CHــ ل  Kaقيمة  حسبا  2.37  يساوي  COOH3CH ضعيف حمض من M 0.100محلول  pHعلمت أن قيمة  إذا -10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 تعادلال    4 – القسم 

 والقواعد األحماض بين التفاعالت 
 من تعانيه ما لتخفيف (المغنيسيامثل  ) الحموضة مضادات أحد تأخذ فقد ،هضم سوء أو المعدة في لحرقة وتعرضت حدث إذا

 مع المغنيسيا، محلول في الفعال المكون ، Mg(OH) )2 (المغنسيوم هيدروكسيد بين يحدث الذي التفاعل  وألم اضطراب

 يعبر عنه بالمعادلة تعادل تفاعل هو,  المعدة تفرزه الذي(  Cl-و H+ ) l HCالهيدروكلوريك حمض محلول

 (l)O22H+  2(aq)MgCl→  (aq)2HCl+  2(aq)Mg(OH) 
 

 التعادل تفاعل  
 .ثنائي استبدال تفاعل عن عبارة التعادلو  . وماء ملح إلنتاج مائي محلول في وقاعدة حمض فيه يتفاعل تفاعل عن عبارة

 حمض من( سالب أيون) وأنيون قاعدة من( موجب أيون) كاتيون من مكون أيوني كبمر عن عبارة الملح

 تعادل معادالت كتابة  

 .الصوديوم وهيدروكسيد الهيدروكلوريك حمض بين للتفاعل األيونية والمعادلة بالصيغة المعادلة الحظ مثال

 O2H+  (aq)NaCl→  (aq)NaOH+  (aq)HCl(l)معادلة التفاعل     

O2H+  (aq)(l)األيونية العامة  المعادلة 
-Cl+  (aq)

+Na → (aq)
-OH+  (aq)

+Na+  (aq)
-Cl+  (aq)

+H 

O2H→  (aq)(l)المعادلة األيونية الصرفة   
-OH+  (aq)

+H       أو        (l)O22H→  (aq)
-OH+  (aq)

+O3H 

 األيونات المتفرجة وحدد - والصرفة –نية العامة واكتب المعادلة األيو –النيتريكمع محلول حمض  البوتاسيومأكتب تفاعل هيدروكسيد 

                        -------------------------------------------------------------------------------------------------التفاعل الكيميائي        

       ------------------------------------------------------------------------------------------------المعادلة األيونية العامة   

                      ---------------------------------------------------------------------------------------------- المعادلة األيونية الصرفة  
 

 القاعدة  الحمض معايرة  

 .التركيز معلوم محلول مع المحلول ذلك من معلوم حجم تفاعل بواسطة محلول تركيز لتحديد طريقة عن عبارة  titration   المعايرة ¤

 .القاعدة من OH- أيون موالت مع الحمض من  H+ أيون موالت عندها تتساوى التي النقطة هي equivalence point التكافؤ نقطة ¤

  قطة التي يتغير عندها لون الكاشف خلل عملية المعايرة .هي الن      end point  نقطة نهاية المعايرة ¤

 .  هو المحلول المعلوم التركيز بدقة    standard solution  المحلول القياسي ¤
 

  القاعدة؟  الحمض معايرة عملية تتم كيف ؟ المعايرة إجراء خطوات
 هذا في الهيدروجيني الرقم مقياس قطب غمر ميتو .كأس في مجهول بتركيز قاعدي أو حمضي محلول من مقاس حجم وضع يتم -1

 .وتسجل األولية pH  قراءة وتؤخذ المحلول،

 .المعايرة محلول أو القياسي المحلول اسم المحلول هذا على يطلق .التركيز معلوم معايرة بمحلول سحاحة ملئ يتم -2

 هذه تستمر .إضافة كل بعد وتسجيلها pH قراءة تتم .الكأس في المحلول في وتمزج ببطء القياسي المحلول من المقاسة األحجام تضاف -3

  التكافؤ نقطة إلى التفاعل يصل حتى العملية

  NaOH .M 0.1000مع  ( HCOOH )الميثانويك حمض من مجهول محلول معايرة:  مثال -
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 واألشكال التالية توضح منحنيات المعايرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ملحظات 
 

 أيونات تراكيز عندها تتساوى التي( pH = 7 عند) النقطة هي هذه ألن pH = 7 عند لها التكافؤ نقطة لمعايراتا كل تكون ال  -

 . دائما كذلك ليس الحال أن إال. متعادال المحلول ويكون والهيدروكسيد الهيدروجين

 7 من أكبر pH عند أخرى معايرات في التكافؤ نقاط وتكون ،7 من أقل pH قيمة عند بها التكافؤ نقاط تكون المعايرات بعض -

 .والماء حديثامن التفاعل  المتكونة األملح بين التفاعلت بسبب االختلفات هذه تحدث
 

 القاعدة - الحمض كواشف 
 .القاعدة  الحمض معايرة تكافؤ نقطة لتحديد الهيدروجيني الرقم مقياس من بدال كيميائيا صبغا الغالب في الكيميائيون يستخدم  -

  والقاعدية الحمضية بالمحاليل ألوانها تتأثر التي الكيميائية األصباغ القاعدة  الحمض فكواش -

 البني الشاي لون يتغير الشاي، من مشروبك في الليمون عصير استخدمت إذافمثلا  ككواشف الطبيعية المواد من الكثير تعمل -

 قابلة هيدروجين ذرات على تحتوي والتي الفينول عدداتمت أو البوليفينوالت تسمى مركبات على الشاي يحتوي ، فاتحا يصبح

 .ضعيفة أحماض فهي ثم ومن طفيف بشكل للتأين

 البوليفينوالت لون ويصبح شاتيليه، لو لمبدأ طبقا التأين عملية يثبط الشاي فنجان إلى الليمون عصير صورة في الحمض إضافة -

  .وضوحا أكثر المتأنية غير

 .معايرةلل تكافؤال نقطة عنده لون يتغيريجب  قاعدة مع حمض لمعايرة جيدالكاشف ال -
 

 المعايرة نهاية ونقطة الكواشف 
 مجموعة أو به الخاص pH منها كاشف لكل ويكون ضعيفة أحماض عن عبارة المعايرة في المستخدمة الكواشف من الكثير -

 pH فيها اللون تغيير يحدث التي به الخاصة.   

 .المعايرة تكافؤ نقطة عند لونه يتغير ةللمعاير كاشف اختيار المهم من -

  .المجهول المحلول لمعادلة يكفي بما المعايرة محلول من قدر إضافة تم أنه اللون، تغير طريق عن ، لك يكشف الكاشف أن تذكر  -
 

 التميؤ ( لألمالح المائي التحلل  )Salt Hydrolysis 
 لول.حسب المح يبين الشكل تغير لون كاشف أزرق البروموثيمول -

Cl4NH  يغير لون أزرق البروموثيمول إلى األصفر حمضيملح 

3NaNO  يغير لون أزرق البروموثيمول إلى األخضر متعادلملح 

KF   يغير لون أزرق البروموثيمول إلى األزرق قاعديملح 
 ، قاعدية وبعضها ، متعادلة لألملح المائية المحاليل بعض تكون لماذا -

 حمضية؟ وبعضها 

  الماء مع األملح تفاعل ( التميؤ  (لألملح ائيالم التحلل -

  الماء من الهيدروجين أيونات المتفكك الملح أنيونات تستقبل  :(  التميؤ)  لألمالح المائي التحلل في -

 .للماء الهيدروجين أيونات بمنح المتفكك الملح كاتيونات تقوم أو

   NaOH/ قاعدة قوية HClمعايرة حمض قوي 

 (11 – 3)للمعايرة  PHالتغير المفاجئ في قيمة 

PH  الناتج ألن الملح  7عند نقطة التكافؤ تساوي

  متعادلمن التعادل محلوله 

 الكاشف المستخدم أزرق البروموثيمول

 

   NaOHقاعدة قوية /HCOOHض ضعيف معايرة حم

 (11 – 7)للمعايرة  PHالتغير المفاجئ في قيمة 

PH ملح الناتج من ألن ال 7 >  عند نقطة التكافؤ

 التعادل محلوله قاعدي

 الكاشف المستخدم الفينولفثالين

 

 

  3NH ضعيفة/ قاعدة  HClمعايرة حمض قوي 

 (7 – 3)للمعايرة  PHالتغير المفاجئ في قيمة 

PH ألن الملح الناتج من  7  <عند نقطة التكافؤ

 التعادل محلوله حمضي

 الكاشف المستخدم برتقالي الميثيل
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  قاعدية محاليل تنتج التي األملح ¤
 .فلوريد وأيونات بوتاسيوم أيونات إلىفي الماء  يتفكك وهو ( HF ) ضعيف وحمض ( KOH ) قوية لقاعدة ملح هو البوتاسيوم فلوريد -

     (aq)
-OH+  (aq)HF_  (l)O2H+  (aq)

-F                                         (aq)
-F+  (aq)

+K→  (s)KF 

 مع االتزان هذا تحدث الفلوريد أيونات بعض. ضعيفة لوري- برونشتد قاعدة فهي  F- أيونات ولكن الماء، مع  K+ أيونات تتفاعل ال -

 .قاعديا المحلول يجعلمما  OH- الهيدروكسيد  وأيونات الهيدروجين فلوريد جزيئات إنتاج يتم  .الماء

 
 حمضية محاليل تنتج التي األملح ¤

 .كلوريد وأيونات أمونيوم أيونات إلىفي الماء  الملح ككيتف وهو ) (HClقوي وحمض )3NH ( ضعيفة قاعدة ملح كلوريد األمونيوم -

(aq)
+O3H+  3(aq)NH   (l)O2H+  (aq)

+
4NH                 (aq)

-Cl+  (aq)
+

4NH→  (s)Cl4NH 

+  أيون ولكن الماء، مع  Cl- أيونات تتفاعل ال -
4NH  الماء جزيئات مع األمونيوم أيونات تتفاعل. ضعيف لوري -برونشتد حمض فهو 

 .حمضيا المحلول يجعل الهيدرونيوم أيونات وجود O3H+ الهيدرونيوم وأيونات األمونيا جزيئات إنتاج يتمف

 
 متعادلة محاليل تنتج التي األملح ¤

 يحدث ال أو(  التميؤ ) لألملح المائي التحلل من القليل يحدث  (NaOH)قوية وقاعدة HNO)3 (قوي لحمض ملح الصوديوم نيترات -

 .متعادل الصوديوم نيترات محلول فإن ثم ومن,  الماء مع يتفاعلن  3NO- وال  Na+ ال ألنه قاإلطل على
 

 تطبيقات -

 .متعادل أو قاعدي أو كحمضي منها لك صنفو الماء في التالية األملح ذوبان عند تحدث التي األملح تميؤ تفاعلت معادالت اكتب -1

 .aاألمونيوم نيترات --------------------------------------------------------------------------------- 

.b البوتاسيوم كبريتات ------------------------------------------------------------------------------- 

.c وبيديوم أسيتات  -------------------------------------------------------------------------------- الرُّ

.d الكالسيوم كربونات ------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 (   الهيدروجيني األس ثابتة محاليل)  المنظمة المحاليلBuffered Solutions 

 :  أهمية المحاليل المنظمة ¤
  .( لتوفير بيئة صحية للسماك وقناديل البحر8.4 - 8.1في حديقة األسماك بين ) pHتحافظ على 

ا للدم باث  pHتحافظ على   للمحافظة على جسم سليم. . 7.7 إلى 7.1 نطاق في تظل اإلنسان بحيث  جسم فيتة تقريبا

ا باث  pHتحافظ على   .  األطعمة بعض هضم تعزيز يمكن حتى 1.8 و 1.6 بين المعدة في الهضمية العصاراتتة تقريبا

 
  .القاعدة أو الحمض من محدودة كميات إضافة عند  pHقيمة  في التغيرات تقاوم محاليل : المنظمة المحاليل ¤

 .وحدات  5.0بمعدلأي يقل   2.0إلى  7.0من الماء  pH يقلل النقي الماء من  L 1إلى  HClمن  mol 0.01إضافة : مثال

  . 12.0 إلى 7.0 من الماء pH ديزي النقي الماء من L 1 إلى NaOH  من mol 0.01 إضافةو

 .وحدة 0.1 يتجاوز ال بمعدل pH تتغير فقد ، منظَّم محلول من L 1 إلى NaOH أو HCl من المقدار نفس أضفت إذا ولكن

 
 المنظمة؟ المحاليل تعمل كيف ¤

  .المرافق وحمضها ضعيفة قاعدة أو المرافقة وقاعدته ضعيف حمض من مزيج عن عبارة المنظم المحلول -
م المحلول في والجزيئات األيونات مزيج  أيونات أو هيدروجين أيونات أي مع التفاعل طريق عن pH في التغيرات يقاوم المنّظِّ

  .المنظَّم المحلول إلى تضاف هيدروكسيد
 

 . زمالل من أكثر القاعدة او الحمضة إضاف طريق عن تجاوزها يمكن  pHتغير مقاومة على المنظم المحلول قدرة:  مالحظة
  المنظم المحلول سعة ¤

  pH في كبير تغير حدوث بدون امتصاصه المنظم المحلول يستطيع الذي القاعدة أو الحمض مقدار

 .المنظم المحلول سعة زادت ، المنظم المحلول في واأليونات الجزيئات تراكيز زادت كلما
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 ؟ pHالتغير في قيمة  NaF( M 0.1( الصوديوم فلوريدو M 0.1  (HF)الهيدروفلوريك حمض من منًظما محلوال أشرح كيف يقاوم -

 

(aq)   .التالي االتزان يتكون في المحلول
-F+  (aq)

+H  (aq)HF 

  حمض إضافة عند
 لمبدأ طبقا اليسار نحو االتزان ينزاحو إضافية ةأينمت غير  HF جزيئات لتكوين  F- أيونات مع المضافة  H+ أيونات تفاعلت

 .ليهلوشاتي

 نحو االنزياح ألن قليل تتغير المحلول pH    ولكن .المتفكك غير HF من أكبر مقدار وجود مع أخرى مرة االتزان تحقيق يتم

 ما حد إلى ثابتا  pHيظلو .المضاف  H+ أيون معظم استهلك اليسار
 

  قاعدة إضافة عند -
 اليمين نحو االتزان وينزاح ،  H+ أيونات تركيز هذا للويق O  2Hكونةم  H+ أيونات مع تتفاعل المضافة  OH- أيونات فإن

  ما حد إلى ثابتا  pHيظلو H.+ أيونات لتعويض

 ؟ pHالتغير في قيمة   )HCOO (Naالصوديوم وفورمات   )OOHCH (الفورميك حمض من منًظما محلوال أشرح كيف يقاوم -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 المنظم المحلول اختيار ¤
 تقريبا متساوية أو متساوية المرافق القاعدة الحمض زوج تركيزي يكون عندما فاعلية أكثر المنظم المحلول يكون

 

 أمثلة
-2

4HPO / -4PO2H  4  من متساوية مولية مقادير مزجPO2NaH  4  وHPO2.Na  (-2
4HPO / -4PO2H) 

+( , محلول األمونيا وكلوريد األمونيوم )OOH/HCOOCH-م )حمض الفورميك وفورمات البوتاسيو
4/ NH 3NH) 

 

 

2-)  المنظم لمحلولل  pHقيمة ماسؤال / 
4HPO / -4PO2Hا بأن  ( ؟  a K = 6.2 ×10-8علما

2-      المنظم لمحلولمعادلة االتزان ل
4HPO+  +H    -

4PO2H      

 Ka للتزان التأين ثابت تعبير خلل من اإلجابةيمكن 

 

 

 

 

  Ka  لوغاريتم سالب هو pH أن الحظ

 

 

ا بأن COO3HC / COOH3HC-)  المنظم لمحلولل  pHقيمة ما/  تطبيق  a K =75.1  ×10-5( ؟ علما

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

(aq)
-F+  (aq)

+H             (aq)HF 

(aq)
-F+  (aq)

+H             (aq)HF 

= 8-10× 6.2 = a K 
]-2

4][HPO+[H 

]-4PO2[H 

 
= 8-10× 6.2 = a K 

]-2
4][HPO+[H 

]-4PO2[H 

 

]+[H=  7.21= ) 8-10× log (6.2 -= ] +log [H-= pH  
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 :  خطوات حساب تركيز محلول حمض بمعلومية تركيز القاعدة أو العكس  

 تكتب معادلة التعادل موزونة .  -1

 حساب عدد موالت المادة ) حمض أو قاعدة ( معلومة التركيز  من العلقة -2
 حساب عدد موالت المجهول من العلقة -3

 
 

 المجهول من معلومية عدد الموالت والحجم  M حساب موالرية   -4

  تمارين تطبيقية

  HCl من محلول  mL3 3.5 إلى  mL 20.0 حجمها  2Ba(OH)   0.35 M في تجربة معايرة احتاجت عينة من محلول  -1
 M  418 .0     الجواب                                       المجهول التركيز للوصول إلى نقطة التكافؤ .احسب موالرية الحمض؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

من محلول حمض األسيتيك  mL 21.2إلى  mL 18.5حجمها   KOH  0.125 M في تجربة معايرة احتاجت عينة من محلول -2
  M  109 .0     الجواب                                                                        . احسب موالرية محلول حمض األسيتيك ؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

للوصول إلى   HCl  0.0657 Mمن محلول   mL 10تتعادل مع   2Ba(OH)من محلول  mL 25في تجربة معايرة تبين أن  -3
      M  013 .0الجواب                                                                رية محلول القاعدة موال   احسب    نقطة التكافؤ .

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

                  (   KOH = 56 g/mol )  ؟KOH  من g 6.00 لمعايرة استخدامها يلزم 0.225M HCl من المليليترات عدد كم -4

 mL 475     الجواب 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
من  mL 25.00لمعادلة    M 0.115تركيزه   NaOHمن محلول   mL 18.3حل المسألة التالية : ما موالرية محلول النيتريك إذا لزم   -1

 محلول حمض النيتريك ؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 n mol = M V(L) 

معلوم) النسبة المولية

مجهول
 موالت المجهول  = موالت المعلوم   ×  من المعادلة الموزونة   ( 
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