
والتميؤاألمالح 

األدوات

بمعلومية صيغته األسممهارة في كتابة صيغة الملح بمعلومية اسمه وكتابة -1

التعرف على نوع الملح ومن ثم تأثير محلوله المائي من خالل صيغته أو اسمه -2

:  حيث يمكن أن يكون واحدا مما 

pH = 7أيوناته ومحلول متعادل التتميأملح لحمض قوي وقاعدة قوية وهذا النوع -1

25oCعند 

لقاعدة  اكاتيوناتفي محلوله المائي يتميأملح لحمض قوي وقاعدة ضعيفة وهذا النوع -2

25oCعند  7أقل من  pHومحلوله حمضي 
مض الحأنيوناتفي محلوله المائي يتميأملح لحمض ضعيف وقاعدة قوية وهذا النوع -3

25oCعند  7أكبر من  pHومحلوله قلوي 

يوناتأنفي محلوله المائي كال من يتميأملح لحمض ضعيف وقاعدة ضعيفة وهذا النوع -4

للقاعدة Kbللحمض و kaالقاعدة ومحلوله يتوقف على قيمتي وكاتيوناتالحمض 
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:مطلوب في الجدول التالي ماهواكتب األسماء و الصيغ الكيميائية حسب 

MgCO3

ةكربونات الكالسيوم الهيدروجيني

HCOONa

ينفوسفات البوتاسيوم ثنائية الهيدروج

NaNO2

البوتاسيومكبريتيد

CuCℓ
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: التركيز هوفىالمتساوية التاليهمن بين المحاليل pHالمحلول الذى له أكبر قيمة -1

 كلوريد األمونيوم  محلول من االلومنيومنيتراتمحلول من

محلول من فورمات البوتاسيوم       .محلول من نترات البوتاسيوم 

:قلوي التأثير ويرجع ذلك الى تفاعل  KCN المحلول المائي لملح سيانيد البوتاسيوم -2

الهيدرونيومبكاتيوناتالسيانيد مع الماء مما يجعل المحلول غنيا انيونات 

الهيدروكسيدبأنيوناتالبوتاسيوم مما يجعل المحلول غنيا كاتيونات 

الهيدروكسيدبأنيوناتالسيانيد مع الماء مما يجعل المحلول غنيا انيونات 

الهيدرونيومبكاتيوناتالبوتاسيوم مع الماء مما يجعل المحلول غنيا كاتيونات 

]]



ةاختر اإلجابة الصحيح
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:ماذا تتوقع أن يحدث في الحاالت التالية مع التفسير

(للمحلولpHتقل قيمة )يُصبح المحلول حمضياً 

NH4Cℓ → NH4يتفكك الملح كلياً في الماء     
+ + Cℓ-

NH4الشق القاعدي يتميأثم 
ومالهيدرونيوكاتيوناتمكوناً قاعدة ضعيفة +

NH4
+ + H2O ⇌ NH3 + H3O

+

 ً للمحلول  ويصبح المحلول حمضيا [H3O
فيزداد [+
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حاصل اإلذابة
معلومات مهمة 

:مركب في محلوله المشبع لترسيب-1

يكون بينهما ايون مشتركبحيث مشبع الهالى محلولآخرمركبنضيف 

:إلذابة مركب مترسب في محلوله المشبع -2

محلول مركب اخر من شأنه أن يتفاعل مع أحد األيونات الموجودة في المحلولالالى نضيف 

:معه يكونبحيث المشبع

(وتزداد المادة المذابة –ويحدث ذوبان –فيقل الحاصل األيوني )

(وتقل المادة المذابة –ويحدث ترسيب –فيزداد الحاصل األيوني ) 

IIحاسالنكاتيونإضافة األمونيا الى محلول مشبع يحتوي على كما في حالةيون متراكبأ-ب

الفضة  كاتيونأو 

يوناتاألنكما في حالة إضافة األحماض الى محاليل مشبعة فتتحد مع  ضعيفالكتروليت-أ
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اختر اإلجابة 

:هىعدا واحدهجميع العبارات التالية صحيحة -1

 2يذوب(OH)Cuفي محلول األمونيا

 2يترسب(OH)Cu من محلوله المشبع إذا أضيف له محلولNaOH

 2يذوب(OH)Cu في حمضHCℓالمخفف

2يذوب(OH)Cu المشبع إذا أضيف له محلول همحلولفيالصلبCuSO4

:يؤدى إلىIICuSفي محلول مشبع متزن من كبريتيد النحاس  H2Sإمرار غاز -2

 تقليل قيمة ثابت حاصل االذابةKspلكبريتيد النحاسIICuS

 زيادة الحاصل األيوني لكبريتيد النحاس

 الكبريتيد في المحلولأنيونتقليل تركيز

 زيادة كمية المادة المذابة من كبريتيد النحاسII
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Cu(OH)2عند إضافة محلول األمونيا إلى هيدروكسيد النحاس : علل  II شحيح الذوبان

الماء فإنه يذوب فى

األمونيوميالنحاس كاتيونمكونا  IIالنحاس كاتيوناتيتفاعل األمونيا مع -جـ 

[Cu(NH3)4]
ي النحاس فيقل الحاصل األيونكاتيونأيون متراكب  فيقل تركيز         +2

فيحدث الذوبان Ksp ويصبح أقل من

Cu(OH)2   ⇌ Cu2+ + 2OH-

Cu2+ + 4NH3 → [Cu(NH3)4]
2+
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للمحلول تترسب كلوريد الفضة من محلولها المشبع المتزن عند اضافة كلوريد الصوديوم: علل 

ني أكبر الكلوريد المشترك فيزدد تركيزه ويصبح الحاصل األيوانيونبسبب وجود -جـ

فيحدث الترسيب Kspمن 

AgCl ⇌ Ag+ + Cℓ-

NaCl → Na+ + Cℓ-
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المسائل 

النوع األول  

بمعلومية تركيز أحد األيونات Kspحساب ثابت حاصل اإلذابة 

Ksp  أو حساب تركيز األيونات بمعلومية ثابت حاصل اإلذابة

ادواتك 

كتابة معادلة تفكك المركب في محلوله المشبع  -1

Ksp التعبير عن ثابت حاصل اإلذابة -2
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في محلول مشبع متزن من     [ +Ca2]الكالسيوم كاتيونإذا كان تركيز -1

× 1)يساوي ( CaCrO4)كرومات الكالسيوم  10–2 M ) عند

لكرومات الكالسيومKspدرجة حرارة معينة احسب قيمة ثابت حاصل اإلذابة 

المسائل

CaCrO4 ⇌ Ca2+ + CrO4
2-

X         X

Ksp = [Ca2+] [CrO4
2-]

Ksp = X2 = (1 x 10-2)2 = 1 x 10-4
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Mg(OH)2لهيدروكسـيد المغنيسـيوم ( Ksp)إذا علمت أن ثابت حاصل اإلذابة-2

× 5.6)يساوي  10 – ن الهيدروكسيد في محلول مشبع مأنيوناحسب تركيز ( 12

هيدروكسيد المغنيسيوم

الحل
Mg(OH)2 ⇌ Mg2+ + 2OH-

X 2X

Ksp = [Mg2+] [OH-]2 = [ X ] [ 2X ]2 = 4X3

𝐗 =
𝟑 𝐊𝐬𝐩

𝟒
=

𝟑 5.6 × 10 – 12

𝟒
= 𝟏.𝟏 × 𝟏𝟎−𝟒 𝐌

[OH-] = 2X = 2 x 1.1 x 10-4 = 2.2 x 10-4 M
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النوع الثاني  

المائيةتوقع تكون راسب من عدمه عندما يحدث تفاعل تبادل مزدوج بين مركبين في محاليلها

الفكرة 

للمركب الذي يسأل عنه من خالل حساب تراكيز ايوناته بعد Qحساب الحاصل األيوني 

خلط المحلولين 

للمركب Kspثم مقارنة الناتج مع قيمة ثابت حاصل اإلذابة 

أكبر من قيمة Qيتكون الراسب اذا كانت قيمة الحاصل األيوني َيحيث

Kspثابت حاصل اإلذابة 

أقل من  أو تساوي  Qوال يتكون الراسب اذا كانت قيمة الحاصل األيون

Kspقيمة ثابت حاصل اإلذابة 

 www.kwedufiles.com



× 2)تركيزه Na2CO3من محلول كربونات الصوديوم ( mL 200)أضيف -3 10-3 M)

Pb(NO3)2الرصاص نيتراتمن محلول ( mL 200)إلى  II  تركيزه(0.01 M )

PbCO3كربونات الرصاص بيّن بالحساب هل يترسب  II  أم ال؟

× 7.4)يساويIIلكربونات الرصاص ( Ksp)علماً بأن ثابت حاصل اإلذابة  10-14  )  www.kwedufiles.com



الحل
Na2CO3

M1 x  V1 =  M2 x  V2

2 x 10-3 x 0.2 = M2 x 0.4

M2 = [CO3
-2] = 1 x 10-3 M

Pb(NO3)2

M1 x  V1 =  M2 x  V2

0.01 x 0.2 = M2 x 0.4

M2 = [Pb+2] = 5 x 10-3 M

PbCO3 ⇌ Pb2+ + CO3
2-

Q = [Pb2+] [CO3
2-] = 5 x 10-3 x 1 x 10-3 = 5 x 10-6

Ksp(PbCO3) = 7.4 x 10-14

Ksp < QII  يترسب كربونات الرصاص
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المحاليل المنظمة

األدوات 

عند إضافة القليل من احماض أو قواعد  pHالمحلول المنظم الذي يقاوم التغير في قيمة 

:قوية اليه البد وأن يكون مزيج من 

البوتاسيوميةأو الصوديوميةحمض ضعيف وأحد أمالحه -1

(عدد موالتها أقل ) وقاعدة قوية (  عدد موالته أكبر ) حمض ضعيف -2

النيتراتيأو الكلوريديقاعدة ضعيفة وأحد أمالحها -3

(عدد موالته أقل ) وحمض قوي (  عدد موالتها أكبر ) قاعدة ضعيفة -4
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:حاليلمحلوالً منظماً وهو الذي يتكون من مزج مال يُعتبرأحد المحاليل التالية -1

HCN  +   NaCN HCOOH  +  HCOOK

HCℓ    +   NaOH  HF     +    NaF

:يين منأحد المحاليل التالية يعتبر محلوالً منظماً وذلك عند خلط حجمين متساو-2

(0.1 moℓ ) مع األسيتيكمن حمض(0.2 moℓ )من هيدروكسيد البوتاسيوم

(0.2 moℓ ) مع األسيتيكمن حمض(0.1 moℓ )من هيدروكسيد البوتاسيوم

(0.1 moℓ ) من حمض النيتريك مع(0.1 moℓ )من محلول األمونيا

(0.2 moℓ ) من حمض النيتريك مع(0.2 moℓ )من محلول األمونيا



اختر اإلجابة 
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ريباً الصوديوم ثابتة تقوأسيتاتاألسيتيكلخليط من حمض pHتبقى قيمة : علل 

عند اضافة حمض أو قاعدة اليه  بكميات قليلة 

اإلجابة
CH3COONa           CH3COO- + Na+

CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

مكونة حمض -CH3COOمن الحمض المضاف تتفاعل مع +Hعند إضافة حمض فإن 

الضعيفاألسيتيك

H+ + CH3COO- ⇌ CH3COOH

الكتروليتمكونة الماء +Hمن القاعدة المضافة تتفاعل مع -OHوعند إضافة قاعدة فإن 

+Hضعيف فيزداد تفكك الحمض الضعيف لتعويض النقص في تركيز 

H+ + OH- ⇌ H2O

pHبالتالي ال تتغير قيمة -OHو +Hتركيز كال من اليتغيربالتالي 

→
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معايرة األحماض والقواعد 

أدواتك

ة منحنيات المعاير: أوال 

من خالل دراسة منحنى معايرة الحمض والقاعدة ومن خالل تحديد قيمة 

المتوازية  المماساتعند نقطة التكافؤ بواسطة طريقة pHاألس الهيدروجيني 

:نستطيع تحديد كال من 

المتعايرانقوة الحمض والقاعدة -1

pHفي قيمة المفاجيالدليل المناسب لعملية المعايرة والذي يتوافق مداه مع التغير -2

حول نقطة التكافؤ 

 www.kwedufiles.com



بحيث 

(المحلول متعادل )  pH =7إذا كانت قيمة األس الهيدروجيني عند نقطة التكافؤ -1

:فإن الحمض قوي والقاعدة قوية وجميع األدلة األربعة تصلح وهم 

نوالفينولفيثالياألزرق القاعدي والثايمولالميثيل البرتقالي والميثيل األحمر 

(المحلول حمضي )  7أقل pHوإذا كانت قيمة األس الهيدروجيني عند نقطة التكافؤ -2

:فإن الحمض قوي والقاعدة ضعيفة ويصلح فقط  دليالن وهم 

ألحمرالميثيل البرتقالي والميثيل ا

(المحلول قلوي ) 7أكبرpHفي حين إذا كانت قيمة األس الهيدروجيني عند نقطة التكافؤ -3

:فإن الحمض ضعيف والقاعدة قوية ويصلح فقط  دليالن وهم 

الينوالفينولفيثاألزرق القاعدي الثايمول
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اختر اإلجابة

HAالشكل الذي أمامك يمثل منحنى معايرة حمض -1

ومن خالل دراسة المنحنى يمكن BOHمع قاعدة 

:أن نستنتج أن

 الحمضHA حمض قوي والقاعدةBOHقوية

المحلول الناتج عند نقطة التكافؤ محلول قلوي

 لهذه المعايرة( 6-4)يصلح دليل الميثيل األحمر

 الحمضHA حمض ضعيف والقاعدةBOHقوية
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في دورق مخروطي مناسب    ( M 0.1)تركيزه ( HA)من حمض( mL 100)وضع -2

والجدول التالي يوضح قيمة ( BOH( )0.1 M)وتمت معايرته بإضافة محلول قلوي 

pH للمحلول عند كل إضافة للقلوي

06099.95100100.5حجم القلوي المضاف

pH11.94.579.4للمحلول في الدورق

:نستنتج مما سبق أن

 حمضHA ، ضعيفBOH قاعدة قوية.

 حمضHA ، قــــويBOH قاعدة ضعيفة

 حمضHA  ، قــــويBOHقاعدة قوية.

حمضHA  ، ضعيفBOHقاعدة ضعيفة
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وبالنسبة للمسائل 

ومن خالل المعلومات المتوفرة في متعايرانتحتوي المسائل على حمض وقاعدة 

المسألة يكون هناك مجهول مطلوب ألحدهما يطلب حسابه من خالل تطبيق القانون 

المناسب حسب المعلومات 
عند نقطة التكافؤ يكون 

دة الهيدروكسيد للقاعانيوناتعدد موالت = للحمض الهيدرونيومكاتيوناتعدد موالت 
𝒏
𝒃

𝐛
   =

𝒏
𝒂

𝐚

𝐂𝐛 𝐱 𝐕𝐛

𝐛
   =

𝐂𝐚 𝐱 𝐕𝐚

𝐚
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من محلول هيدروكسيد mL 38.5من محلول حمض الفوسفوريك إلى mL 15أضيف 

لمحلول حمض الفوسفوريك إذا الموالريأحسب التركيز M 0.14الصوديوم  بتركيز 

:حدث طبقاً للتفاعل التالي

H3PO4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O

𝐂𝐛 𝐱 𝐕𝐛

𝐛
=

𝐂𝐚 𝐱 𝐕𝐚

𝐚
𝐂𝐚 𝐱 𝟎.𝟎𝟏𝟓

𝟏
=

𝟎.𝟏𝟒 𝐱 𝟎.𝟎𝟑𝟖𝟓

𝟐

Ca =  0.179 M

الحل
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الكيميـــــاء العضــوية 

ة سهلةمهارات مهمة جدا البد  وان  تتقنها حتى يتسنى لك أن تدرس الكيمياء العضوية بطريق

وهي 

:  التعرف على المركب العضوي من خالل الربط  بين-1

ب  الشائع للمركواإلسماأليوباكاإلسمصيغة المركب عائلة المركب 

دراسة الخواص الفيزيائية لكل عائلة من حيث الذوبان في الماء ودرجات الغليان-2

رها معرفة شاملة للتفاعالت العامة لكل عائلة من المركبات من خالل دراسة طرق تحضي-3

وخواصها الكيميائية 
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الشائعاإلسماأليوياكاإلسمالصيغة الكيميائية

CHCℓ3

بيوتانول-2

نكيتوميثيل ايثيل

CH3CHCH2NH2

CH3       

ايثرفينيل ميثيل 

CH3-CH-CH3

Br 

أكمل  الفراغات التي في الجدول التالي بما يناسبها 

كلوروفورمانثالثي كلورو ميث

ويثانبيوتيلكحول 

أمينايزوبيوتيل

يثانوبروبيلبروميد بروبانبرومو-2

CH3CH2CHCH3

OH        

CH3COCH2CH3

C6H5OCH3

بيوتانون
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لقوسين اكتب كلمة صحيحة بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وكلمة خطأ بين ا

المقابلين للعبارة غير الصحيحة 

إيثرميثيل يلإيثالصوديوم ويتكون ميثوكسيدباالستبدال مع اإليثيليتفاعل كلوريد -1

()وكلوريد الصوديوم                                                            

(  ).البروبيلدرجة غليان اإليثانول أعلى من درجة غليان كحول -2

.أروماتي دألدهييعتبر ميثانالبينما فينيل أليفاتيألدهيديعتبر إيثانالفينيل -3

()

تتكون مرآه المعة من ذرات الفضة على الجدران الداخلية لألنبوبة عند تسخين–4

()تولنمع محلول البروبانون

()ينتج األسيتونبالعوامل المؤكسدة القوية البروبيلكحول كسدةعند ا-5

كتلة المقاربة لها في الاأللكاناتدرجات غليان األمينات األولية أعلى من درجات غليان -6

(.                                                                            )الجزيئية 

صحيحة

خطأ

صحيحة

خطأ
خطأ

صحيحة
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:أكمل الفراغات في الجمل والمعادالت التالية بما يناسبها علميا 

............ينتج مركب عضوي يسمى حفازعند تفاعل البنزين مع الكلور في وجود عامل -1

اإليثيلمن درجة غليان كلوريد ....................... اإليثيلدرجة غليان يوديد -2

عند إحالل مجموعة فينيل محل ذرة هيدروجين مرتبطة بذرة كربون في الميثانول -3

CH3OH ينتج مشتق أروماتي اسمه الشائع....................

يائية صيغته الكيمالميثانويكالمركب العضوي الناتج من تفاعل اإليثانول مع حمض -4

................

....................في الصيغة العامة وهى والكيتوناتاأللدهيداتتتشابه -5

6-CH3COOH + SOCℓ2 → ………………..+ SO2 + HCl

7-CH3NH2 + HNO3 → …………….                          

ن كلور بنزي
أعلى

البنزايلكحول 

HCOOC2H5

CnH2nO

CH3COCℓ

CH3NH3
+NO3

-
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:ابلين لها اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية بوضع عالمة صح بين القوسين المق

:ميثيل بروبان يعتبر من هاليدات األلكيل -2كلورو-2المركب -1

األروماتية )    ( الثالثية)    ( الثانوية               )    ( األولية                 )    ( 

:عند مقارنة اإليثرات بالكحوالت نجد أن اإليثرات -2

درجة غليانها أعلى من الكحوالت )    ( تتأكسد بسهولة عن الكحوالت               )    ( 

أقل نشاط من الكحوالت )    ( تتفاعل مع القواعد بسرعة                   )    ( 

ند عاإلختبارأحد المركبات التالية يّكون مرآه من الفضة على الجدار الداخلي ألنبوبة -3

وهوتولنمحلول  تسخينه في حمام مائي مع

ل الميثانا)    ( األسيتون           )    ( األسيتيكحمض )    ( اإليثانول         )    ( 

C6H5 )المركب الذي له الصيغة الكيميائية -4 )2NH يعتبر من:

الثانويةاألليفاتيةاألمينات )    ( األمينات األروماتية األولية                   )    ( 

األمينات األروماتية الثانوية)    ( الثالثيةاألمينات )    ( 
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:وضح بالمعادالت الرمزية فقط ماذا يحدث في الحاالت التالية 

البروبيلمن بروميد ايثربروبيلايثيلالحصول على -1

اإليثيلالصوديوم من كحول ايثوكسيدالحصول على -2

( ºC 140) تسخين اإليثانول مع حمض الكبريتيك المركز إلى-3

البروبيلمن كحول البروبينالحصول على -4

CH3CH2CH2Br + NaOC2H5 → CH3CH2CH2OC2H5 + NaBr

2CH3CH2OH  +  2Na → 2CH3CH2ONa + H2

2CH3CH2OH                  CH3CH2OCH2CH3 + H2O 
H2SO4

140oC

CH3CH2CH2OH               CH3CH = CH2 + H2O
H2SO4

180oC
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300oCعلى شبكة نحاس عند بروبانول-1أمرار ابخرة -5

بشدة الهيدرويوديكمع حمض إيثرإيثيلتسخين ثنائي -6

.مائىحمام فىتولنمع كاشف الفورمالدهيدتسخين -7

الثيونيلمع كلوريد البروبانويكتفاعل حمض -8

CH3CH2CH2OH                   CH3CH2CHO + H2  

Cu 

300oC

CH3CH2OCH2CH3 + 2HI              2CH3CH2I    + H2O                ∆

HCHO + [ 2Ag + + 3OH - ]             HCOO - + 2H2O  + 2Ag∆

CH3CH2COOH + SOCℓ2 → CH3CH2COCℓ + SO2 + HCℓ
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ينتج عند تفاعله مع الماء في ظروف معينة ( A )مركب هيدروكربوني غير مشبع 

.بعامل مؤكسد قوي ينتج  األسيتون ( B )وعند أكسدة المركب  ( B )مركب  

يقية الكيميائية الدالة على التفاعالت السابقة مع  ذكر األسماء الحقاكتب المعادالت

 ( B )، ( A )والصيغ الحقيقية للمركبات 

.........................وصيغته الكيميائية ........................     Aاسم المركب -1

............................وصيغته الكيميائية ........................  Bاسم المركب -2

:معادالت التفاعل 

CH3CH=CH2 + H2O → CH3CHOHCH3

CH3CHOHCH3 + [ O ] → CH3COCH3 + H2O 

CH3CH=CH2 بروبين

CH3CHOHCH3بروبانول-2
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:  ن بوضع الرقم المناسب بين القوسي( أ ) ما يناسب المجموعة ( ب ) اختر من المجموعة 

CH3تولنل  يعطي نتيجة ايجابية مع محلواليفاتيمشتق  – CO – CH3

C6H5يوم مركب يتفاعل مع كل من الصوديوم وهيدروكسيد الصود – CHO

CH3عند تفاعله مع الماءأروماتيامركب ينتج كحوال  – CHO

C6H5مركب يعطي كحوال ثانويا عند اختزاله – CH2ONa

CH3أروماتيامركب عند اختزاله يعطي كحوال  – COOH

CH3NH2مركب عضوي ذو خواص قاعدية يتفاعل مع األحماض

3

5

4

1

2

6
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