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تفاعل بعض املواد مع احملاليل
ملح
 -Iحتضري بعض احملاليل املائية
 - 1تعريف حملــــــول مائي
المحلول المائي هو خليط متجانس نحصل عليه بإذابة جسم صلب أو سائل غازي في الماء

ماء
H2O

المحلول المائي = الجسم المذاب  +الجسم المذيب (الماء).
محلول كلورور الصوديوم = الملح  +الماء

 - 2حتضري حملول محض الكلوريدريك

HCl

يتم الحصول على محلول حمض الكلوريدريك(كلورور الهيدروجين)
بإضافة حمض الكلوريدريك التجاري المركز الى الماء وليس
العكس ،يحتوي محلول حمض الكلوريدريك على نفس العدد من
)

أيونات الهيدروجين  H+و الكلورور  .Cl-صيغته .(H+, Cl-
معادلة الذوبان :
Cl-

+

Cl-

+

أو

H+

H2O

ماء
H2O

HCl

HCl + H2O

H3O+

محلول الصودا أو محلول هيدروكسيد الصوديوم يتم الحصول عليه بإذابة أقراص الصودا
البيضاء اللون( )NaOHفي الماء او العكس.

NaOH

 - 2حتضري حملول الصـودا

يحتوي محلول الصودا على نفس العدد من أيونات الصوديوم  Na+و الهيدروكسيد .OH-
)

صيغته .(Na+, OH-
معادلة الذوبان :
OH-

+

Na+

H2O

NaOH

ماء
H2O
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 -IIتصنيف احملاليل املائية
 - 1جتــــــــــــربة
لتصنيف المحاليل المائية يستعمل ورق  PHوهوعبارة عــن ورق مبلل بمادة
كيميائية تأخــــذ ألوانا تخــتلـــف حســب المحلول الذي تســتعمل فيه.
كل لــون معيــن يقابلــه عــدد يســمى  PHالمحلــول
المائــي قيمتــه تتــراوح بيــن  1و .14
ويســتعمل كذلــك  PHمتــر وهــو
جهــاز إلكترونــي يعطــي  PHمحلــول
مائــي بــكل دقــة وبشــكل مباشــر.
لتعييــن  pHمحلــول يدخــل مجــس  PHمتــر
فــي المحلــول المائــي ونقــرأ النتيجــة مباشــرة.
قبــل إعــادة قيــاس قيمــة  PHمحلــول
مائــي أخــر يجــب غســل المجــس جيــدا بالمــاء.
نأخذ خمسة محاليل مختلفة هي ( :محلول حمض الكلوريدريك  ،عصير الليمون ،الماء الخالص ،ماء الصابون ،محلول الصودا) ونقيس
 PHالمحلول بواسطة ورق  PHثم بعد ذلك  PHمتر.

 - 2جدول املالحظـــات
املحلول املايئ
 PHبواسطة ورق PH
 PHبواسطة  PHمرت

محلول حمض الكلوريدريك
2
1.9

عصري الليمون
4
4.2

املاء املقطر
7
6.9

ماء الصابون
12
12.1

جافيل
13
12.9

 - 3استنتاج
تصنف المحاليل المائية حسب قيم  pHإلى ثالثة أصناف:
محاليل حمضية solutions acides
حيث .pH >7
سلم  PHوطبيعة المحاليل :

محاليل محايدة  solutions neutresمحاليل قاعدية solutions basiques
حيث . pH=7
حيث pH<7
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 -IIتفاعل احملاليل املائية مع بعض املواد
 - 1تفاعل محض الكلوريدريك مع بعض املواد
تجربة  :نصب في أربعة أنابيب إختبار تحتوي على الحديد ،النحاس ،الزنك واأللومنيوم كمية قليلة من حمض الكلوريدريك ثم نقرب
لهب عود الثقاب من فوهة كل أنبوب.
مالحظة  :نالحظ عند تقريب

فرقعة

فرقعة

فرقعة

الزنك()Zn

األلومنيوم()Al

لهب عود الثقاب من فوهة
األنابيب التي تحتوي على
الحديد و األلومنيوم والزنك ،
تحدث فرقعة تـدل على تصاعد
غـاز ثنائـي الهيدروجين H2
ونالحظ أن محلول حمض

الكلوريدريك ال يؤثر على
الحديد()Fe

النحاس()Cu

النحاس.

معادالت التفاعل

 - 1تفاعل حملول الصودا مع بعض املواد
يتفاعل محلول الصودا مع فلزي األلومنيوم والزنك  ،بينما ال يؤثر على الحديد والنحاس ،معادالت التفاعل :
األلومنيوم  +الصودا
الزنك

 +الصودا

غاز الهيدروجين  +ألومينات الصوديوم.
غاز الهيدروجين  +زنكات الصوديوم

