
 

 

 المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية – 𝒑𝑯مفهوم تماين 
 

 

 التمرين الأول :

 
 نعتبر المحاليل المائية التالية :

 

 المحلول المائي

 

𝑨 𝑩 𝑪 𝑫 𝑬 𝑭 

,𝒑𝑯 𝟕قيمة  𝟎 𝟏, 𝟏 𝟏𝟏, 𝟓 𝟏𝟑, 𝟑 𝟓, 𝟎 𝟗, 𝟔 

    

 ابك .وهذه المحاليل . علل ج 𝒑𝑯أذكر الوسيلة المستعملة لقياس   -1   

 صنف المحاليل الموجودة في الجدول .  -2   

 حدد المحلول الأكثر حمضية والمحلول الأكثر قاعدية .  -3   

 . والمحلول  −𝑯𝑶حدد المحلول الذي يتوفر على أكبر عدد من أيونات   -4   

 . +𝑯 على أقل عدد من أيونات  الذي يتوفر    

 إلى الماء الخالص . 𝑫نضيف كمية قليلة من المحلول     

 ما العملية التي يتم القيام بها : و ما الغاية منها ؟  -5   

 المحلول المحصل عليه ؟ علل جوابك . 𝒑𝑯هل تتزايد أم تتناقص قيمة   -6   

 رتب المحاليل السابقة حسب تناقص القاعدية ؟ معللا جوابك .  -7   

 

  𝒑𝑯قيم  لأن ، متر– 𝒑𝑯جهاز  هذه المحاليل هو 𝑝𝐻الوسيلة المستعملة لقياس   -1   

 المحاليل أعداد عشرية.   

 تصنيف المحاليل  -2   

𝑝𝐻 )المحاليل الحمضية      < 7)  :𝑩  و𝑬 . 

𝑝𝐻 )المحاليل المحايدة      = 7 )  :𝑨 . 

𝑝𝐻 )المحاليل القاعدية      > 7 )   :𝑪  و𝑫  و𝑭 . 

 . 𝑩 ويتعلق الأمر ب 𝑝𝐻المحلول الأكثر حمضية هو الذي يتوقر على أقل قيمة ل   -3   

7]في المجال   𝑝𝐻المحلول الأقل قاعدية هو الذي يتوقر على أقل قيمة ل      − 14]  

 . 𝑩و يتعلق الأمر ب     

 . 𝑫هو : المحلول  −𝐻𝑂المحلول الذي له أكبر عدد من الأيونات   -4   

 . 𝑬هو : المحلول  +𝐻المحلول الذي له أقل عدد من الأيونات     

 . عملية التخفيف ، الهدف منها هو جعل المحلول أقل قاعدية أي أقل خطورة  -5   



 

 

 قاعدي وعند تخفيفه تتناقص  𝑫المحلول المحصل عليه ، لأن المحلول  𝒑𝑯تتناقص   -6   

 وتتناقص قاعدية المحلول . 𝒑𝑯قيمة      

 . 𝑭ثم المحلول  𝑪ثم المحلول  𝑫المحلول   -7   

 كلما تناقصت قاعدية  𝒑𝑯لان في المحاليل القاعدية كلما تناقصت قيمة  التعليل :   

 المحلول .   

 

 التمرين الثاني :

 

 ل الصودا .ك و محاليل حمض الكلوريدريمحاليل 𝒑𝑯يتضمن الجدول التالي قيم 

 

 المحلول 

 

𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 𝑺𝟒 𝑺𝟓 𝑺𝟔 𝑺𝟕 𝑺𝟖 

𝒑𝑯 𝟗, 𝟎 𝟐, 𝟒 𝟖, 𝟑 𝟔, 𝟎 𝟑, 𝟓 𝟏𝟐, 𝟓 𝟏, 𝟓 𝟏𝟑, 𝟓 

 حدد محاليل الصودا ومحاليل حمض الكلوريدريك .  -1    

 عين المحلول الحمضي الأكثر تركيز ثم الأكثر تخفيف .  -2   

   عين المحلول القاعدي الأكثر تركيز ثم الأكثر تخفيف .  -3   

 ندخل كمية من مسحوق فلز الزنك في أنبوب اختبار به محلول حمض الكلوريدريك ،    

 فنلاحظ تصاعد غاز داخل الأنبوب .   

 اعط الصيغة الأيونية لحمض الكلوريديك .  -4   

 اعط اسم الغاز الناتج و اكتب صيغته .  -5   

 كيف يتم الكشف عن هذا  الغاز .  -6   

 الكيميائية الحصيلة للتفاعل . اكتب المعادلة  -7   

 

𝑝𝐻 )محلول الصودا قاعدي )  -1    > 𝑝𝐻)  يك محلول حمضي، حمض الكلوريدر   7 < 7)   

 بالتالي : و     

𝑺𝟖محاليل الصودا هي :   - − 𝑺𝟔−𝑺𝟑−𝑺𝟏 

𝑺𝟕محاليل حمض الكلوريدريك هي :  - − 𝑺𝟓 − 𝑺𝟒 − 𝑺𝟐 

 . 𝑺𝟕المحلول الحمض الأكثر تركيز هو   -2   

 . 𝑺𝟒المحلول الحمضي الأقل تركيز هو          

 .  𝑺𝟖المحلول القاعدي الأكثر تركيز هو    -3   

 . 𝑺𝟑المحلول القاعدي الأقل تركيز هو          

+𝑯)هي مض الكلوريدريك حالصيغة الأيونية ل  -4    + 𝑪𝒍−) . 

 . 𝑯𝟐 ثنائي الهيدروجين  -5   



 

 

 فرقعة.لهب من فوهة انبوب اختبار و حدوث يتم الكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين بتقريب   -6   

 المعادلة الكيميائية الحصيلة لتفاعل الزنك مع حمض الكلوريدريك :  -7   

𝒁𝒏 + 𝟐(𝑯+ + 𝑪𝒍−) ⟶ 𝑯𝟐 + (𝒁𝒏𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−) 

 

 التمرين الثالث :

 
 بعض المحاليل المائية : 𝒑𝑯يعطي الجدول التالي 

 

 حمض الكلوريدريك ماء جافيل مشروب غازي عصير الليمون المحلول المائي

 

,𝒑𝑯 𝟑قيمة  𝟑 𝟐, 𝟓 𝟏𝟏, 𝟎 𝟐, 𝟎 

     صنف المحلول

 صنف المحاليل المائية السابقة إلى حمضية و قاعدية ومحايدة .  -1   

 نضيف حجما من حمض الكلوريدريك إلى كأس به ماء مقطر .        

 اعط اسم هذه العملية .  -2   

 بعد هذه العملية ؟محلول حمض الكلوريدريك  𝒑𝑯كيف ستتغير قيمة   -3   

 نصب كمية من حمض الكلوريدريك في أنبوب يحتوي على مسحوق الحديد ،         

 تلون المحلول بالأخضر .فنلاحظ تصلاعد غاز  و         

 إلى ما يعزى اخضرار المحلول الناتج .  -4   

 أكتب معادلة التفاعل الكيميائية لتفاعل الحديد مع حمض الكلوريدريك .  -5   

 تصنيف المحاليل   -1   

 

 حمض الكلوريدريك ماء جافيل مشروب غازي عصير الليمون المحلول المائي

 

,𝒑𝑯 𝟑قيمة  𝟑 𝟐, 𝟓 𝟏𝟏, 𝟎 𝟐, 𝟎 

 حمضي قاعدي حمضي حمضي صنف المحلول

 . عملية التخفيف  -2   

 ، لأنه محلول حمضي و نعلم ان عند تخفيف  حمض الكلوريدريك 𝒑𝑯ستتزايد قيمة   -3   

 . 𝑝𝐻المحاليل الحمضية تزداد قيمة    

 . +𝑰𝑰  𝐹𝑒2عزى اخضرار المحلول الناتج إلى وجود أيونات الحديد ي  -4   



 

 

 المعادلة الكيميائية لتفاعل الحديد مع حمض الكلوريدريك :  -5   

 

𝑭𝒆 + 𝟐(𝑯+ + 𝑪𝒍−) ⟶ 𝑯𝟐 + (𝑭𝒆𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−) 

 

 التمرين الرابع :

 

 ،  +𝑯و  −𝑪𝒍يحتوي على الأيونات  𝑺𝟏إذا علمت أن المحلول ،  𝑺𝟏 و 𝑺𝟐نحضر محلولين مائيين 

 . −𝑯𝑶و   +𝑵𝒂يحتوي على الأيونات  𝑺𝟐و المحلول 

 أكتب الصيغة الايونية لكل محلول واعط اسمه .  -1   

𝒑𝑯هذه المحاليل هي  𝒑𝑯إذا علمت أن قيم   -2    = 𝟐, 𝒑𝑯و   𝟓 =  ، أقرن كل محلول     𝟏𝟏

 المناسبة . 𝒑𝑯بقيمة    

 ما اسم الغاز الناتج ؟ وما صيغته الكيميائية ؟  -3   

 اعط اسم وصيغة المحلول الناتج .  -4   

 .الالومنيوم مع حمض الكلوريدريك لتفاعل مبسطة أكتب المعادلة ال  -5   

 

  

+𝑯): حمض الكلوريدريك صيغته :   𝑆1المحلول   -1    + 𝑪𝒍−) 

+𝑵𝒂): محلول الصودا صيغته :   𝑆2المحلول         + 𝑯𝑶−) 

𝒑𝑯 حمض الكلوريدريك محلول حمضي   -2    < 𝒑𝑯يعني أن :  (𝟕 = 𝟐, 𝟓 

𝒑𝑯)محلول الصودا محلول قاعدي         > 𝒑𝑯يعني أن :   (𝟕 = 𝟏𝟏 

 . 𝑯𝟐ثنائ الهيدروجين :  -3   

+𝑨𝒍𝟑)صيغته  كلورور الألومنيومالمحلول الناتج هو   -4    + 𝟑𝑪𝒍−) . 

 الأيونات الموجودة في المحلول الناتج هي :    -5   

 +𝑨𝒍𝟑أيونات الألومنيوم         

  −𝑪𝒍أيونات الكلورور         

 المعادلة المبسطة لتفاعل الالومنيوم مع حمض الكلوريدريك :  -6   

𝟐𝑨𝒍  +   𝟔𝑯+ ⟶   𝟑𝑯𝟐   +   𝟐𝑨𝒍𝟑+ 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة

 

 



 

 

 

 التمرين الخامس :

 

 حمض الكلويدريك صابون سائل ماء معدني ماء جافيل الخل عصير الليمون المحلول المائي

,𝒑𝑯 𝟑 𝟒قيمة  𝟓 𝟏𝟎 𝟕 𝟖 𝟑, 𝟓 

 محلول مائي. 𝑝𝐻إعط وسيلتين لقياس   -1   

 صنف المحاليل السابقة إلى حمضية وقاعدية ومحايدة.  -2   

  المحلول المحصل عليه ؟  𝑝𝐻نصب كمية من ماء جافيل في كأس تحتوى على ماء مقطر ، كيف يتغير   -3   

 علل جوابك .         

 ، فنلاحظ من محلولحمض الكلوريدريك ي أنبوب اختبار ونضيف إليها حجما نضع كمية من برادة الحديد ف  -4   

 بالأخضر الفاتح . تصاعد غاز وتلون المحلول         

 ما الغاز المتصاعد ؟  -4-1      

 أكتب المعادلة الحصيلة للتفاعل الكيميائي الذي تحدث؟  -4-2      

 طويلة داخل الثلاجة .يوم لتخزين أكلة بها خل لمدة الألومنفسر لماذا ينصح بعدم استعمال ورق   -4-3      

 

 الحل

 . 𝒑𝑯متر أو ورق  𝒑𝑯ز انستعمل جهمحلول مائي  𝑝𝐻لقياس   -1   

 تصنيف المحاليل :  -2   

𝒑𝑯 )المحاليل الحمضية     <  .حمض الكلوريدريك  -الخل –: عصير الليمون  (𝟕

𝒑𝑯 )المحاليل المحايدة      =  . : ماء معدني ( 𝟕

𝒑𝑯 )المحاليل القاعدية      >  .صابون سائل  –ماء معدني :   ( 𝟕

  ، لأنه محلول ماء جافيل محلول قاعدي   ماء جافيل 𝒑𝑯ستتناقص قيمة   -3    

 . 𝑝𝐻و نعلم ان عند تخفيف المحاليل القاعدية تنقص قيمة      

 من محلول في أنبوب اختبار ونضيف إليها حجمانضع كمية من برادة الحديد   -4     

 بالأخضر الفاتح . ، فنلاحظ تصاعد غاز وتلون المحلولحمض الكلوريدريك      

 . 𝑯𝟐 الغاز المتصاعد هو ثنائي الهيدروجين  -4-1         

 المعادلة الحصيلة للتفاعل الكيميائي الذي تحدث :  -4-2         

𝑭𝒆 + 𝟐(𝑯+ + 𝑪𝒍−) ⟶ 𝑯𝟐 + (𝑭𝒆𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−) 

 

 طويلة داخل الثلاجة . نيوم لتخزين أكلة بها خل لمدةلماذا ينصح بعدم استعمال ورق الألوم  -4-3         

  +𝑨𝒍𝟑فلز الألومنيوم مع محلول حمضي كالخل مثلا فينتج أيون الالومنيوم يتفاعل         

 الذي يشكل ضررا بالصحة ومنه فينصح استعمال أواني زجاجية لحفظ الطعام داخل          

 الثلاجة.        

 


