
  

 

السنة الثالثة ثانوي إعدادي    األستاذ : محمد عماري
                                              

         

 
 I- تحضٍش ثؼض انًحبنٍم انًبئٍخ 
 تؼشٌف -1 
 انًحهٕل ْٕ خهٍظ يتدبَظ ٌتكٌٕ يٍ خغى يزاة ٔخغى يزٌت . 

 إراكبٌ انًزٌت ْٕ انًبء فئٌ انًحهٕل ٌغًى : انًحهٕل انًبئً .   -    يهحٕظخ 

 ة طهجب أٔ عبئال أٔ غبصٌب .ٌٕ انًزٌت عبئال ثًٍُب ٌكٌٕ انًزاٌك  -               

 أيثهخ يٍ انًحبنٍم انًبئٍخ  -2 
 فً انًبء . NaClْٕ انًحهٕل انًحظم ػهٍّ ػُذ إراثخ يهح انطؼبو انًغًى كهٕسٔس انظٕدٌٕو  : يحهٕل يهح انطؼبو - 

  فً انًبء . َٔحضشِ فً انًختجش ثتخفٍف  HClانًحظم ػهٍّ ػُذ رٔثبٌ غبص كهٕسٔس انٍٓذسٔخٍٍ  ْٕانًحهٕل:  يحهٕل حًض انكهٕسٌذسٌك - 

 يحهٕل حًض انكهٕسٌذسٌك انتدبسي حٍث َضٍفّ ْٕ إنى انًبء ٔنٍظ انؼكظ ٔرنك تفبدٌب نتطبٌشِ .

  .فً انًبء    NaOHْٕ انًحهٕل انًحظم ػهٍّ ػُذ إراثخ أقشاص انظٕدا  يحهٕل انظٕدا : - 
 يهحٕظبد : 

 انًبء انزي ٌغتؼًم  نتحضٍش ٔتخفٍف انًحبنٍم ْٕ انًبء انخبنض أي انًقطش . - 

 ٌكٌٕ تخفٍف يحهٕل حًض انكهٕسٌذسٌك يظحٕثب ثئستفبع دسخخ انحشاسح . - 

 انظٕدا يبدح كبٌٔخ ألَٓب تًتض يبء اندهذ ٔرٔثبَٓب فً انًبء َبشش نهحشاسح. - 

 II- تظٍُف انًحبنٍم انًبئٍخ 
   -pHأٔ ثدٓبص ٌغًى  pHًْٔ ػذد ثذٌٔ ٔحذح تًٍض طجٍؼخ انًحهٕل ٔتقبط ثٕسق ٌغًى ٔسق  pHنكم يحهٕل قًٍخ تغًى قًٍخ  :  تًٍٓذ -1 

 .  14ٔ  0يتش ٔتكٌٕ يحظٕسح ثٍٍ 

 تدشثخ : -2
 

 

 

 

 

 

 

 : يالحظخ ٔ إعتُتبج -3

        pH < 7 > 0. انًحبنٍم انحًضٍخ تغًى 7أطغش يٍ   pHانًحبنٍم انتً نٓب قًٍخ  -

        pH< 14 > 7. انًحبنٍم انقبػذٌخ تغًى 7أكجش  يٍ    pHانًحبنٍم انتً نٓب قًٍخ  -

 pH = 7           . انًحبنٍم انًحبٌذح تغًى 7تغبٔي    pHانًحبنٍم انتً نٓب قًٍخ  -

 : خالطخ -4 
 إنى ثالثخ أطُبف ًْٔ : انحًضٍخ ٔانقبػذٌخ ٔانًحبٌذح كًب ٌجٍٍ انشكم انتبنً :                      pHتظُف انًحبنٍم حغت قًٍخ  

 يهحٕظخ : 

 .  pHيتش ٌؼطً قًٍخ أدق يٍ ٔسق  – pHخٓبص            

III -  تخفٍف انًحبنٍم انًبئٍخ 
 تدشثخ ٔيالحظخ  -1 
ػُذ تخفٍف إَٔاع انحبنٍم انًبئٍخ  ثبنًبء انخبنض َحظم   

 ػهى انُتبئح انتبنٍخ : 

 إعتُتبج -2
 َٔغتُتح أٌ : 7تقتشة يٍ    pHػُذ تخفٍف يحهٕل يب ثبنًبء انخبنض انًحبٌذ َالحع أٌ قًٍخ  

 .   pHانزي نّ أطغش قًٍخ   ٌذل ػهى أٌ انًحهٕل انحًضً انًشكض أي األكثش حًضٍخ ْٕ  تضداد ػُذ تخفٍف يحهٕل حًضً يًب  pHقًٍخ  -

 .   pHى أٌ انًحهٕل انقبػذي انًشكض أي األكثش قبػذٌخ ْٕ انزي نّ  أكجش  قًٍخ يًب ٌذل ػه تتُبقض ػُذ تخفٍف يحهٕل قبػذي   pHقًٍخ  -

قبػذٌخ أي أقم خطشا ، ٌٔتى رنك ثئضبفخ حدى طغٍش  انٓذف يٍ تخفٍف انًحبنٍم انحًضٍخ ٔانقبػذٌخ ْٕ خؼهٓب أ قم حًضٍخ أٔأقم  :  خالطخ -3 

  .  pHيٍ انًحهٕل إنى حدى يؼٍٍ يٍ انًبء انخبنض يًب ٌؤثش ػهى قًٍخ 

VI-  انحًضٍخ ٔانقبػذٌخ ػُذ إعتؼًبل انًحبنٍمإحتٍبطبد ٔقبئٍخ 
 ٔنتفبديتحًم قبسٔساد انًحبنٍم انحًضٍخ ٔانقبػذٌخ نظٍقبد ػهٍٓب إشبساد تذل ػهى َٕع يخبطشْب  

 ْزِ األخطبس ٌُجغً إتخبر اإلحتٍبطبد انتبنٍخ : 

 إعتؼًبل قفبصاد َٔظبساد ٔاقٍخ نتفبدي انتًبط انًجبشش نٓزِ انًحبنٍم يغ اندهذ أٔ انؼٍٍٍُ  -   

 ٔػذو تزٔقٓب أٔ إعتُشبق انغبصاد انًُجؼثخ يُٓب . 

 ًٕاد غٍش يؼشٔفخ .تدُت يضخٓب ث -      تخفٍفٓب قجم إعتؼًبنٓب ثبنطشٌقخ انظحٍحخ . - 

    ًٌُغ طشفٓب ًْٔ يشكضح فً يدبسي انًٍبِ حفبظب ػهى انجٍئخ.   - 

يحهٕل  انًحهٕل

 انظٕدا

انًبء  يبء خبفٍم

 انخبنض

يحهٕل 

 انًهح

يحهٕل ػظٍش 

 انهًٌٍٕ

يحهٕل حًض 

 انكهٕسٌذسٌك

 pH 12 9 7 7 3 1قًٍخ 

 يحهٕل حًضً يحهٕل يحبٌذ يحهٕل قبػذي َٕع انًحهٕل

 pHقًٍخ 
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       تضاٌذ انقبػذٌخ

 
 تضاٌذ انحًضٍخ
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