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 :  أوال : املصطلحات العلمية

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة املصــطـلــح

 احمللول الرى يكبل إضافة ننية أخسى مً املراب عيد دزدة حسازة معيية  احمللول غري املػبع

 احمللول الرى حيتوى على أقصى ننية مً املراب عيد دزدة حسازة معيية  احمللول املػبع

 احمللول فوم املػبع
احمللول الرى يكبل اضافة ننية أخسى مً املراب بعد وصولُ اىل حالة 

 التػبع

 الروباىية
ده مً املريب لتهويً ذللول  100املراب باجلساو التى تروب فى نتلة 

 مػبع عيد الظسوف الكياضية .

 االذابة

عنلية حتدخ عيدما يتفهو املراب اىل أيوىات مودبة وضالبة أو اىل 

 دصيئات قطبية ميفصلة وحياط نل ميَا ظصيئات املريب .

 عدد املوالت املراب فى لرت مً احمللول .  املوالزية

 عدد موالت املراب فى نيلو دساو مً املريب . املواللية

 الطبيعية دزدة الػلياٌ

دزدة احلسازة التى يتطاوى عيدٍا الضػط البدازى للطائل مع الضػط 

 اجلوى الواقع عليُ .

 املكاضة  دزدة الػلياٌ
مع الضػط  الواقع على الطائلدزدة احلسازة التى يتطاوى عيدٍا الضػط 

 اجلوى الواقع عليُ .

  ىاىومرت   1000رلاليط غري متذاىطة قطس الدقائل انرب مً  املعلل

 nm ( 1-1000)رلاليط غري متذاىطة قطس الدقائل يرتاوح ما بني  الػسوى

 محض ازٍيييوع

املادة التى تروب فى املاء وتعطى أيوىا أو أنجس مً أيوىات اهليدزودني 

Hاملودبة 
 + 

 

 قاعدة ازٍيييوع

املادة التى تروب فى املاء وتعطى أيوىا أو أنجس مً أيوىات اهليدزونطيل 

OHالطالبة 
 -

 

Hاملادة التى متيح بسوتوىا  محض بسوىػتد لوزى
 + 

 ملادة اخسى . 

 Hاملادة التى تطتكبل بسوتوىا  قاعدة بسوىػتد لوزى
+

 مً مادة أخسى  

 Hاملادة الياجتة بعدما يفكد احلنض بسوتوىا  الكاعدة املكرتىة
+ 

 أو أنجس  .  

 Hاملادة الياجتة عً انتطاب الكاعدة بسوتوىا  احلنض املكرتٌ
+

 و أنجس    

 املادة التى تطتكبل شودا أو انجس مً اإللهرتوىات احلسة مً مادة اخسى . محض لويظ

 

 الباب الجالح : احملاليل و األمحاض و الكواعد و األمالح
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 اإللهرتوىات احلسة ملادة أخسىاملادة التى متيح شودا أو أنجس مً  قاعدة لويظ

 امحاض أو قواعد ضعيفة يتػري لوىَا بتػري ىوع احمللول . األدلة ) الهواغف (

 OHقواعد تروب فى املاء وتعطى ايوىات اهليدزونطيد الطالبة  الكلويات
 

 

 أهم التعليالت

 الهريوضني معلل ؟رللوط ملح الطعاو واملاء يعترب ذللول حكيكيا بيينا رللوط ملح الطعاو و 

 ألٌ رللوط ملح الطعاو واملاء متذاىظ ال يسى بالعني او باجملَس اما املدلوط الجاىى غري متذاىظ

 ميهً متيص مهوىاتُ بالعني اجملسدة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعترب الدو مً الػسويات ؟ 

. الىُ رللوط غري متذاىظ ميهً متيص مهوىاتُ بامليهسوضهوب املسنب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دصيئات املاء على دزدة عالية مً الكطبية ؟ 

 دزدة . 104.5ألٌ الصوايا بني السوابط فى دصئ املاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السوابط فى دصئ املاء تطاٍنية قطبية ؟ 

 بطبب ازتفاع ضالبية األنطذني عً اهليدزودني لرلو حينل األنطذني غحية ضالبة

 .  +بيينا حينل اهليدزودني غحية مودبة دصئية     - دصئية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   محض اهليدزونلوزيو الهرتوليت قوى ؟ 

 . الىُ تاو التأيً فى املاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ال تودد بسوتوىات حسة فى احملاليل املائية لألمحاض فى صوزة ميفسدة ؟ 

    الزتباطَا ظصيئات املاء مهوىة ايوىات اهليدزوىيووH 3O + . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    يروب الطهس فى املاء زغه اىُ مً املواد غري قطبية ؟ 

  . الىفصال دصيئات الطهس الكطبية وازتباطَا مع املاء بسوابط ٍيدزودييية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    فى ىفظ الرتنيص؟ازتفاع دزدة غلياٌ نسبوىات الصوديوو عً نلوزيد الصوديوو 

  الٌ عدد موالت االيوىات املرابة فى ذللول نسبوىات الصوديوو انرب مً نلوزيد الصوديوو

 ودزدة الػلياٌ تعتند على عدد موالت االيوىات املرابة فى احمللول . 
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  اخنفاض دزدة جتند احمللول عً دزدة جتند املريب اليكى املهوٌ لُ ؟ 

 ئات املريب واملراب فى احمللول تعوم حتويل املريب مً احلالة الٌ قوى التذاذب بني دصي

الطائلة اىل الصلبة فيلصو ىكص دزدة حسازة احمللول اىل اقل مً دزدة جتند املريب اليكى 

 لييفصل بلوزات املراب عً املريب . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   يعترب اليػادز قاعدة زغه عدو احتوائُ على دلنوعة ٍيدزونطيد فى تسنيبُ ؟ 

    لوزى يطتكبل بسوتوىا مً مادة اخسى . –الٌ طبكا ليظسية بسوىػتد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   تعترب نسبوىات الصوديوو مً الكواعد ؟ 

   الىَا تتفاعل مع االمحاض مهوىُ ملح وماء ) وتيتر مً تفاعل محض ضعيف وقلوى قوى و

 .      7  أنرب  PHالـ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   يتفل محض الطرتيو مع  محض الفوضفوزيو فى عدد الكاعدية وخيتلف عيُ فى امليػأ ؟ 

   . الٌ نالٍنا ثالثى الكاعدية بيينا محض الطرتيو محض عضوى واالخس معدىى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يعترب محض اهليدزونلوزيو محض قوى بيينا محض االضتيو محض ضعيف ؟  

  . ًالٌ محض اهليدزونلوزيو تاو التايً فى املاء بيينا محض االضتيو غري تاو التاي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ال يطتددو دليل الفييولفجالني فى التنيص بني الوضط احلنضى  والوضط املتعادل ؟ 

   . الىُ يهوٌ عديه اللوٌ فى الوضطني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محض الهربتيو يهوٌ ىوعاٌ مً االمالح ؟ 

  . الىُ محض ثيائى الكاعدية حيتوى على ذزتني مً اهليدزودني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادل ؟ذللول ملح نلوزيد الصوديوو متع 

   الىُ ييتر مً تفاعل محض قوى مع قاعدة قوية وPH   =7  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فى ملح اضيتات االموىيوو ؟ 7السقه اهليدزودييى يطاوى 

  . الىُ ييتر مً قاعدة ضعيفة ومحض قوى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ً؟  7السقه اهليدزودييى حمللول ملح نلوزيد االموىيوو اقل م 

   . الىُ ذللول محضى حيح ييتر عً تفاعل محض قوى وقاعدة ضعيفة 
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  ال ىفسم بني املجيل الربتكاىل وعباد الػنظ بالوضط احلامضى ؟ 

   . ألٌ نالٍنا يعطى اللوٌ االمحس فى الوضط احلنضى 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
 املواد  و استخدامتهاأهم 

 
 

 االضتدــــداو املادة

 اخلل

ذللول  محضى يطتددو فى اعداد بعض االطعنة وعنليات 

 التيظيف .

 االمحاض

االمسدة واالدوية والبالضتيو وبطازيات الطيازات واملتفذسات 

 ) ذات طعه الشع وحتنس وزقة عباد الػنظ(

 الكواعد

الصياعية وتيظيف  الصابوٌ واالدوية واالصباغ وامليظفات

البلوعات مليع اىطدادٍا ) ذات طعه قابض وملنظ صابوىى و 

 تصزم وزقة عباد الػنظ (

 االدلة ) الهواغف (

التعسف على ىوع احمللول وحتديد ىكطة التعادل بني احلنض 

 والكلوى .

 محض الطيرتيو

 ومحض االضهوزبيو

ل تدخل فى تسنيب اليباتات احلامضية ) اللينوٌ والربتكا

 والطناطه (

 تدخل فى تسنيب ميتذات االلباٌ ) اجلدي والصبادى ( محض الالنتيو

 محض الهسبوىيو 

 ومحض الفوضفوزيو

 تدخل فى تسنيب املػسوبات الػاشية

 صياعة الصابوٌ ٍيدزونطيد الصوديوو

 صودا اخلبيص بيهسبوىات الصوديوو

 صودا الػطيل  نسبوىات الصوديوو املتَدزت
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 6 الصف االول الجاىوى ضـــيد  الصويدى

 أهم املقارنات
  : اىواع احملاليل احلكيكى و الػسوى و املعلل 

 

 املعلل الػسوى احمللول احلكيكى ودة املكازىة

 التذاىظ

رللوط  رللوط متذاىظ

 غريمتذاىظ

 رللوط غري متذاىظ

 امجلة

الطهس او امللح نلوزيد 

 فى املاء  IIالهوبلت

اللدي والدو و 

األيسوضوالت وديل 

 الػعس واملايوىيص

الطهس او امللح فى 

البيصيً والطباغري 

 فى املاء

 التعسيف

 حذه الدقائل

رللوط متذاىظ مً 

مادتني او انجس قطس 

 ىاىومرت 1الدقائل اقل مً 

رلاليط غري 

متذاىطة قطس 

الدقائل يرتواح ما 

 nm(1000-1)بني 

رلاليط غري 

متذاىطة قطس 

 الدقائل انرب 

 ىاىو مرت  1000مً 

 السؤية

بالعني اجملسدة أو اليسى 

 امليهسوضهوب

يسى 

امليهسوضهوب ب

 فكط

 يسى بالعني اجملسدة

ىفاذية 

 الضوء

 يػتت الضوء يػتت الضوء ييفر الضوء الطاقط عليُ

 يرتضب ال يرتضب ال يرتضب الرتضيب

 ميهً ال ميهً ال ميهً الرتغيح

 

    :  طسيكة حتضري الػسويات باإلىتػاز و التهاثف 

 

 طسيكة التهاثف اإلىتػازطسيكة 

تفتت املادة اىل ادصاء صػرية فى حذه 

الػسوى ثه تضاف اىل وضط اإلىتػاز مع 

 التكليب مجل اليػا فى املاء

يته فيَا جتنيع اجلصيئات الصػرية اىل 

دطينات انرب عً طسيل بعض العنليات 

 مجل األنطدة اإلختصال او التحلل املائى

2H2S +SO 2    3S + 2H2o 
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    امحاض معدىية و امحاض عضوية 

 

 أمحاض عضوى ) مصدزٍا ( أمحاض معدىية غري عضوية

ٍى األمحاض التى يدخل فى تسنيبَا 

عياصس الفلصية غالبًا وليطت مً أصل 

 عضوى

األمحاض التى هلا أصل ىباتى أو حيواىى و 

تطتدلص مً اعضاء الهائيات احلية و 

 مجيعَا امحاض ضعيفة .

 

    اىواع احملاليل الػاشية و الطائلة و الصلبة 

 

ىوع 

 احمللول

حالة 

 املراب

حالة 

 املريب

 أمجلة

 غاش

 غاش

 غاش

 خباز املاء فى اهلواء –الػاش الطبيعى  –اهلواء 

 خليط اجلاشولني مع اهلواء ضائل

 اليفجالني فى اهلواء صلب

 ضائل

 غاش

 ضائل

 األنطذني الرائب فى املاء –املػسوبات الػاشية 

 اإليجلني دليهول ) مضاد التذند ( فى املاء –الهحول فى املاء  ضائل

 الطهس أو امللح فى املاء صلب

 صلب

 غاش

 صلب

 اهليدزودني فى البالتني أو البالديوو

 Ag ( s )  / Hg ( e )مملػه الفضة  ضائل

 الطبائو مجل ضبيهة الييهل نسوو صلب

 
 

    :  اإللهرتوليتات الكوية و اإللهرتوليتات الضعيفة 

 

 

 اإللهرتوليتات الضعيفة اإللهرتوليتات الكوية

مواد تامة التأيً و ديدة التوصيل للتياز 

الهَسبى ألٌ مجيع دصيئاتَا تتفهو اىل 

 أيوىات

مواد ضعيفة التايً  و ضعيفة التوصيل 

للتياز الهَسبى ألٌ  دصءا صػريًا مً 

 دصيئاتَا يتفهو اىل أيوىات

: مجل نلوزيد الصوديوو مسنبات أيوىية 

مجل ذللول املسنبات التطاٍنية الكطبية  

 غاش نلوزيد اهليدزودني فى املاء

 / محض األضتيو ) اخلليو( مجل

CH3COOH ٍيدزونطيد األموىيا / 

NH4OH ) ذللول األموىيا ( 
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 8 الصف االول الجاىوى ضـــيد  الصويدى

    االمحاض الكوية و الضعيفة 
 

 

 امحاض ضعيفة ) دزدة تأييَا فى احمللول( قويةأمحاض 

أمحاض تامة التأيً حيح تتفهو نل 

دصيئاتَا اىل أيوىات فتصداد قدزتَا على 

 Hإعطاء أيوٌ 
+

وٍى ذلاليل ديدة     

 التوصل للهَسباء

أمحاض غري تامة التأيً ودصء صػري مً 

اجلصيئات يتحول أليوىات أى تكل قدزتَا على 

Hإعطاء أيوٌ 
+

وٍى ذلاليل زديئة التوصيل   

 للهَسباء

 HIمحض اهليدزويوديو 
 HCIO4محض البريونلوزيو 

 HCIمحض اهليدزونلوزيو 

 H2 SO4محض الهربيتيو 

 HNO3محض الييرتيو 

 H2CO3محض الهسبوىيو 

 H3PO4محض الفوضفوزيو 

 HCOOHمحض الفوزميو 
 CH3COOHمحض األضتيو 

 فى اللدي  C3H6O3محض الالنتيو 

 C2H2O4محض األنطاليو 

 فى اللينوٌ   C6H8O7محض الطرتيو 

 
 
 

    االمحاض احادية و ثيائية و ثالثية الكاعدية 

 
 

 أمحاض ثالثية الكاعدية أمحاض ثيائية الكاعدية أمحاض أحادية الكاعدية

محض يطتطيع فيُ اجلصئ 

اٌ يعطى أيوٌ ٍيدزودني 

حس ) بسوتوٌ ( واحد فى 

 احملاليل املائية .

 

 ولُ ىوع واحد مً األمالح

 

 HNO3محض الييرتيو 

 CH3COOHاخلليو 

  HC lاهليدزونلوزيو

محض يطتطيع فيُ اجلصئ 

أيوٌ ٍيدزودني  2أٌ مييح 

 فى احملاليل املائية 

 

 

 

 لُ ىواعاٌ مً األمالح   

 

 H2C2O2األونطاليو

 محض الهربيتيو 

 

محض يطتطيع فيُ اجلصئ 

اٌ مييح ثالخ أيوىات 

فى احملاليل ٍيدزودني 

 املائية .

 

 

 لُ ثالخ أىواع مً األمالح 

 

 H3PO4الفوضفوزيو

 C6H8O6محض الطرتيو 
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     اىواع األدلة 

 

 اضه الدليل

 لوٌ الدليل فى الوضط

 املتعادل الكاعدى احلنضى

 بستكاىل أصفس أمحس ميجيل بستكاىل

 أخضس أشزم أصفس بسوموثينول األشزم

 عديه اللوٌ أمحس وزدى اللوٌعديه  فييولفجالني

 بيفطذى اشزم امحس عباد الػنظ

 

     االمحاض و الكواعد 

 

 

 الكواعد االمحاض

مسنب ذو طعه الذع يػري لوٌ صبػة عباد  – 1

 الػنظ اىل اللوٌ األمحس .

تتفاعل مع الفلصات اليػطة ويتصاعد غاش  – 2

 اهليدزودني

تتفاعل مع امالح الهسبوىات  – 3

والبيهسبوىات وحيدخ فوزاٌ و يتصاعد غاش 

CO . الرى يعهس ماء اجلري 

 مسنب ذو طعه قابض ) مس ( – 1

 هلا ملنظ صابوىى ىاعه . – 2

تػري لوٌ صبػة عباد الػنظ اىل  – 3

 األشزم

تتفاعل مع األمحاض ويتهوٌ ملح  – 4

 وماء

 

 

     اىواع الػسويات 
 

 

 اليظاو

 اإلضتدداو احلياتى للػسويات

 وضط اإلىتػاز الصيف امليتػس

 بعض اىواع الهسمية و شالل البيض املدفوم ضائل غاش

 بعض احللوى املصيوعة مً ضهس و ٍالو صلب غاش

 اللدي واملايوىيص ضائل ضائل

 ضباب األيسوضوالت غاش ضائل

 ديل الػعس صلب ضائل

 فى املاءالدٍاىات والدو واليػا  ضائل صلب
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Mg +H2SO4     MgSO4 + H 2  

CuO  + 2HCI      CuCI 2 + H2O 

NaOH  + HNO3    NaNO3 + H2O 

Na2CO3  + 2HCI   2NaCI+ H2O + CO2 

NaHCO3  + HNO 3  NaNO 3 + H2O + CO 2         
 

  


