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مفهوم  pHالمحاليل الحمضية و المحاليل القاعدية

سؤاي إشىبًٌ
ػظٍش اٌٍٍِّ ٌٗ ْٛزاق حّضً ٌىٕٗ ألً حّٛضخ ِٓ ػظٍش اٌٍٍّ ،ْٛفىٍف ٌّىٓ تحذٌذ
دسرخ حّٛضخ وً ِحٍٛي د ْٚاستؼّبي حبسخ اٌزٚق؟

ِ- 1فِ pH َٛٙحٍٛي ِبئً :

األستاذ :جواد بن دحو

المحلول عصير البرتقال محلول كلورور
الهيدروجين مخفف
pH
3
5.4
نالحظ اختالف قيمة ٘ pHزٖ اٌّحبًٌٍ.
 2-2تزشثخ ِ ٚالحظبد:

المدة4h :
ماء جافيل

ماء مقطر

9.3

7

محلول الصودا
المخفف
10.2

تصنف المحاليل المائية حسب قيمة  pHإٌى حالحخ أطٕبف ً٘ :
ِحبًٌٍ حّضٍخ  ً٘ ٚ solutions acidesراد 𝟎 < 𝐩𝐇 < 𝟕 : pH
ِخً ػظٍش اٌجشتمبي ِ ٚحٍٛي وٍٛسٚس اٌٍٙذسٚرٍِٓ ٚ ،حٍٛي وٍٛسٚس اٌٍٙذسٚرٍٓ اٌّخفف
pH=7
محاليل محايدة  solution neutreو هي ذات: pH
ِخً اٌّبء اٌّمطش – ِحٍٛي ٍِح
ِحبًٌٍ لبػذٌخ  ً٘ ٚ solution basiqueراد 𝟕 < 𝒑𝑯 < 14 : pH
ِخً ِبء ربفًٍ – ِحٍٛي اٌظٛدا اٌّخفف.
: 2-3سٍُ  ٚ pHطجٍؼخ اٌّحبًٌٍ :
تٕتًّ لٍّخ ِ pHحٍٛي إٌى اٌّزبي ٌّ ٚ 𝟎, 𝟏𝟒 :خً سٍُ  pHاٌّحبًٌٍ ة

ثبٌٕسجخ ٌٍّحٍٛي اٌحّضً وٍّب طغشد لٍّخ  pHصادد حّضٍخ اٌّحٍٛي.
ثبٌٕسجخ ٌٍّحٍٛي اٌمبػذي وٍّب وجشد لٍّخ  pHصادد لبػذٌخ اٌّحٍٛي.
ٍِحٛظخ :
+
تحتٛي اٌّحبًٌٍ اٌّبئٍخ ػٍى أٌٔٛبد ٍ٘ذسٚرٍٓ  ٚ Hأٌٔٛبد ٍ٘ذسٚوسٍذ  OHحٍج أْ :
ِ pH حٍٛي ِمذاس ثذٚ ْٚحذح ٌٍّض اٌطجٍؼخ اٌحّضٍخ أ ٚاٌمبػذٌخ ٌٍّحبًٌٍ اٌّبئٍخ.
 اٌّحٍٛي اٌحّضً ٌتٍّض ثى ْٛػذد أٌٔٛبد  H+أوجش ِٓ ػذد أٌٔٛبد  OH-فٕمٛي أْ
ٌ تؼٍٍٓ ِ pHحٍٛي ٔستؼًّ ٚسق ٚ ( pHسق ِشجغ ثّبدح تأخز أٌٛأب تختٍف حست اٌّحٍٛي
أٌٔٛبد  ً٘ H+اٌّسؤٌٚخ ػٓ حّضٍخ اٌّحٍٛي.
pH
اٌزي تٛضغ فٍٗ ٚ ،وً ٌٌ ْٛمبثٍٗ ػذد ٌمشأ ػٍى ػٍجخ ٚسق ٌٍ ٚ . )pHتؼشف ػٓ لٍّخ
 اٌّحٍٛي اٌمبػذي ٌتٍّض ثى ْٛػذد أٌٔٛبد  OH-أوجش ِٓ ػذد أٌٔٛبد  H+فٕمٛي أْ أٌٔٛبد
ثذلخ أوخش ٔستخذَ رٙبص ِ– pHتش.
 ً٘ OHاٌّسؤٌٚخ ػٓ لبػذٌخ اٌّحٍٛي.ٌ ىِ pH ْٛحٍٛي ِبئً ِحظٛس ثٍٓ ٌٍ ٛ٘ ٚ 14 ٚ 0س دائّب ػذدا طحٍحب.
 اٌّحٍٛي اٌّحبٌذ ٌتٍّض ثتسبٚي ػذد أٌٔٛبد ِ H+غ ػذد أٌٔٛبد . OH-
- 2تظٍٕف اٌّحبًٌٍ اٌّبئٍخ :
ٍٔ ٚخض ثبٌخطبطخ اٌتبٌٍخ :
 2-1تزشثخ ِ ٚالحظبد:
ٔمٍس ِ pHزّٛػخ ِحبًٌٍ ثٛاسطخ ٚسق ٔ ٚ pHذ ْٚإٌتبئذ اٌتبٌٍخ:
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اٌجطبلبد اٌتً تحٍّٙب ِٛاد تؼٍٍجٙب.

 تّشٌٓ تطجٍمً تّشٌٓ  2ص  131وتبة إٌٍّش
اٌّحبًٌٍ

pH

ِبء ربفًٍ ِضًٌ ٌٍىٍس

13

12.5

ِٕظف ٌألٚأً

ِحٍٛي األٍِٔٛبن

1.5

10
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المدة4h :



استؼّبي ِالثس اٌحّبٌخ  :ثذٌخ اٌمطٓ – لفبصاد –ٔظبسد –وّبِخ.

ِحٍٛي حّض



تفبدي ِضد ِٛاد وٍٍّبئٍخ ِزٌٛٙخ

اٌىٍٛسٌذسٌه



االٔتجبٖ إٌى غٍك اٌضربربد فٛس استؼّبٌٙب.

4.8



تزٕت سًِ اٌّٛاسد اٌّستؼٍّخ ثشىً ٌضش ثبٌجٍئخ



االٔتجبٖ ٌٍؼالِبد اٌّسحٍخ ػٍى لبسٚساد اٌّحبًٌٍ اٌحّضٍخ  ٚاٌمبػذٌخ  ٚاتجبع االحتٍبطبد

أ  -حذد اٌّحبًٌٍ اٌحّضٍخ.
ة  -حذد اٌّحبًٌٍ اٌمبػذٌخ.
د  -حذد اٌّحٍٛي األوخش حّٛضخ.
ث  -حذد اٌّحٍٛي األوخش لبػذٌخ.

- 3خطٛسح اٌّحبًٌٍ اٌحّضٍخ  ٚاٌّحبًٌٍ اٌمبػذٌخ اٌّشوضح :
ٌضّبْ استؼّبي آِٓ ٌٍّحبًٌٍ اٌحّضٍخ  ٚاٌمبػذٌخ اٌّشوضح ٌزت تخفٍفٙب.
 3-1تخفٍف حّض اٌىٍٛسٌذسٌه اٌتزبسي:
ٌٍحظٛي ػٍى حّض اٌىٍٛسٌذسٌه اٌّخفف ٔضٍف وٍّخ لٍٍٍخ ِٓ اٌّحٍٛي اٌتزبسي إٌى وٍّخ
ٚافشح ِٓ اٌّبء اٌخبٌض ٌٍ ٚس اٌؼىسٌ ٚ .ى٘ ْٛزا اٌتخفٍف ِظحٛثب ثبستفبع دسرخ حشاسح
اٌّحٍٛي إٌبتذ (ٔبئش ٌٍحشاسح).
 3-2تخفٍف حّض اٌظٛدا:
ٔحضش ِحٍٛال ِخففب ٌٍظٛدا ثئراثخ ألشاص اٌظٛدا ( ألشاص ثٍضبء وشٌٚخ فً اٌّبء اٌخبٌض ٚ
ٌى٘ ْٛزا اٌزٚثبْ ِظحٛثب ثبستفبع دسرخ حشاسح اٌّحٍٛي إٌبتذ.
تحزٌش  :ألشاص اٌظٛدا )ٍ٘ ٚ (NaOHذسٚوسٍذ اٌظٛدا )ِ ٚ (KOHحبٌٍٍٙب اٌّشوضح
حبسلخ ٌٍزٍذ  ٚاٌّالثس ٌٙزا ٌزت استؼّبٌٙب ثحزس شذٌذ.
 3-3تخفٍف حّض اٌظٛدا:
تّىٓ ػٍٍّخ اٌتخفٍف ِٓ اٌحظٛي ػٍى ِحبًٌٍ ألً حّضٍخ  ٚألً لبػذٌخ.
 3-4تخفٍف حّض اٌظٛدا:
ٌتطٍت استؼّبي اٌّٛاد اٌىٍٍّبئٍخ أخذ احتٍبطبد ضشٚسٌخ  ٚالصِخ اػتّبدا ػٍى ِذٌٛي سِٛص

ٌتفبدي أي ضشس..

 ---------خطاطة لالستئناس----------

