
 

 

 

  قياس : 1نشاطpH محهىل مائي 
تٕاعطح خٓاص  pHَحضش يحانٍم يائٍح نحًض انكهٕسٌذسٌك ثى َقٕو تقٍاط 

pHاندذٔل خاَثّكًا ٌثٍٍ ،يرش. 

 
 .فً انًاء HCl(g)أكرة يعادنح رٔتاٌ  .1

 ؟ يارا ذغرُرح, أيال اندذٔل. َقثم أٌ انرفاعم كهً .2

 

 1تمرين تطبيقي: 
          :حًض انرانٍح /اكرة َصف انًعادنح نهًضدٔخاخ قاعذج  .1

     
       ،O /        

 ،            
      ،         /     

 اعط ذعشٌفا نأليفٕنٍد .2

 اعرُح األَٕاع انكًٍٍائٍح انرً ذهعة دٔس االيفٕنٍراخ .3

 

 2تمرين تطبيقي: 

 :قاعذج انرً ًٌكٍ أٌ ذحذز تٍٍ  –أكرة يعادنح  انرفاعم حًض  .1

    حًض انًضدٔخحO /        
   ٔقاعذج انًضدٔخح    

      

     ٔقاعذج انًضدٔخح       /    حًض انًضدٔخح   
      

     حًض انًضدٔخح               
    ٔقاعذج انًضدٔخح     

     
   

     +              :  حذد انًضدٔخراٌ انًرذخهراٌ  فً انرفاعم  .2
   (aq)          (l)             (aq)                  +  (aq)      

  

 3تمرين تطبيقي: 
 .(D)ٔ  (C)ٔ  (B)ٔ  (A)َرٕفش عهى أستعح يحانٍم يائٍح 

  ٍٍذشكٍض إٌَٔاخ األكغٍَٕٕو فً انًحهٕن(A)  ٔ(B) ْٕ ذثاعا :[H3O
+]A = 2 10-3 mol/L ; [H3O

+]B = 5 10-5 mol/L. 

 pH  ٍٍانًحهٕن(C)  ٔ(D) ْٕ ذثاعا :pHC = 2.8 ; pHD = 8.9. 

 .(B)ٔ  (A)انًحهٕنٍٍ  pHأحغة  .1

H3Oأحغة قًٍح ذشاكٍض األٌَٕاخ  .2
 .(D)ٔ  (C)فً انًحهٕنٍٍ  +

H3Oكٍف ٌرغٍش ذشكٍض إٌَٔاخ  .3
 عهم خٕاتك؟pHعُذ ذضاٌذ  +

 انتحىل انكهي وانتحىل انمحدود: 2نشاط 
 pHَقٍظ ثى  ,ثى ًَهؤْا تانًاء انًقطش (d = 1.05 ; M = 60.05g/mol)      انخانص االٌثإٌَكيٍ حًض  V = 1.00mLحدًا    V0 = 500.0mL َصة فً حٕخهح يعٍشج ععرٓا 

 .       pH = 3 ,10: يرش فُدذpHتٕاعطح خٓاص 
 انزي ٌحذز تٍٍ حًض االٌثإٌَك ٔانًاء أكرة يعادنح انرفاعم .1

 .االٌثإٌَكحذد كًٍح انًادج انثذئٍح نحًض  .2

 انرقذو انُٓائً pHحذد اَطالقا يٍ  .3

 حذد انرقذو االقصى  .4

 يارا ذغرُرح؟. يع انرقذو األقصى انرقذو انُٓائً  قاسٌ .5

τ   َٔشيض ّن ب     نرفاعم عهى ذقذيّ األقصى    َغثح انرقذو انُٓائً نرفاعم ْٕ خاسج قغًح انرقذو انُٓائً   .6  
  

    
    

 أحغة َغثح انرقذو انُٓائً نٓزا انرفاعم

 حييننمفهىو انتفاعم انذي يحدث في انم: 3 نشاط
ال يائٍا              فُدذ  Sانًحهٕل  pHتإراتح حًض االٌثإٌَك انخانص فً انًاء ، َقٍظ   C=1,0 mol .l-1  نحًض االٌثإٌَك ذشكٍض ِ  Sَحضش يحٕه

 :   Sيٍ انًحهٕل           mL 20 =َفظ انحدى A  ٔBَصة فً كأعٍٍ 

 انكأط   َضٍف انى A فُالحظ أٌ            حًض االٌثإٌَك انخانصتعض قطشاخ ،pH   ٌأخذ انقًٍح           

  َضٍف انش انكأطB  فُالحظ أٌ           تهٕساخ اٌثإَاخ انصٕدٌٕو ،pH   ٌأخذ انقًٍح           

 :انردشتح انًًثهح خاَثّكًا ذثٍٍ 

 

 ؟Aذطٕسخ انًدًٕعح فً انكأط  فً أي يُحى .1

 ؟Bفً أي يُحى ذطٕسخ انًدًٕعح فً انكأط  .2

 يارا ذغرُرح؟.قاسٌ يُحًٍ انرطٕس .3

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 انًحهٕل

Ci (mol/L) 5.0 10-2 1.0 10-2 5.0 10-3 1.0 10-3 5.0 10-4 1.0 10-4 

pH 1,3 2,0 2,2 3,0 3,3 4,0 

[H3O
+] (mol/L)       

-Log[H3O
+]       


