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 تعبزٌف

   : انمبء تأٌن مفهىو

 إنى شهٍدة بدزجت انمبء جصٌئبث تتأٌن 

 انهٍدزوكسٍم وجرز انهٍدزوجٍن أٌىنبث



ِثنٓٛدزٔجٍٛ إَٔٚجس أٌ أ٘ عكٕسز ثنعًهٛز ْٔر (H+) صضحد 

 يشكهز (-OH) ثنسجنذز ثنٓٛدزٔكسٛم إَٔٚجس يع جدٚد يٍ

 :ثنًجء جصٚتجس

 
H2O ⇌  H++OH- 

 



 ثجدش ثنضٕثشٌ )نهًجء  ثنشجزدً٘ٔٚكٍ حسجح ثنُجصج أٔ ثنجدثء

 :دجنًعجدنز ثنضجنٛز ( أٔ ثنضعجدل نهًجء
Kw= [ H+] * [OH-] ………..  

 .ٚضعهق ددزجز ثنحسثزر  Kwثنثجدش 
  

ْرث ٚعُٙ أٌ ثنًحهٕل فٙ حجنز   [-OH]   = [+H ]فٙ حجل كجٌ 

 صعجدل
 ٚكٌٕ ثنًحهٕل حجيضٛج    <[+H ] [-OH]عُديج 
 ٚكٌٕ ثنًحهٕل قهٕٚج   < [-OH]  [+H ]ٚكٌٕ عُديج 



 ًٚكُُج صحٕٚم ثنًعجدنز ثنطسفٍٛ  نٕغجزصٛىدأخر: 

  
Log Kw = Log [ H+]+Log [OH-]……  

 

 ٌصسكٛص شٕثزد ثنٓٛدزٔجٍٛ فٙ ثنًحهٕل ٚعذس عٍ إ

 :ثنحًٕضز نٓرث ثنًحهٕل ٔعهّٛ صكضخ 

 

PH= Log 
  1

[ H
:

]
 =  -Log[ H+] 



 وبنفس انطسٌقت تكتب: 

    POH =Log 
  1

[ OH
;

]
 = -Log [OH-]   

PKw = Log 
  1

Kw
 = -Log Kw 

 ⇐( (َعٕض فٙ ثنًعجدنز 
 

- PKw= -PH - POH ⇒ 
 PKw=PH + POH 

 

 :ثنًحجنٛم ثنًعضدنز ٚكٌٕفٙ 
PH = - Log[ H+]= -Log 10-7=7 

 



PH of water at 

given 

temperature 

Kw mol2/l2 T C0 

7.4 1.13*10-15 0 

7.37 1.83*10-15 5 

7.27 2.89*10-15 10 

7.18 4.46*10-15 15 

7.09 6.75*10-15 20 

7.00 1*10-14 25 

6.92 1.45*10-14 30 

6.04 2.07*10-14 35 

6.77 2.91*10-14 40 

 ًٚكُُج حسجح قًٛزPH  ٍٛٔشٕثزد عُديج ٚكٌٕ صسكٛص إَٔٚجس ثنٓٛدزٔج

 .فٙ ثنًحهٕل يعهٕيز  ثنٓٛدزٔكسٛم



 1مثال 

  0.1N انمعٍبزٌت ذي انمبء كهىز حمض نمحهىل PH قٍمت هً مب

 :فٙ صعسٚف ثنًعٛجزٚز فٙ ثنًحجضسر ثألٔنٗ
0.1N ن HCl   ٕ٘غسثو يكجفب فٙ  0.1أ٘ ثنًحهٕل ٚحHCl  ّ0.1ٔصقجده 

 غسثو ذز٘ يٍ ثنٓٛدزٔجٍٛ
 :أ٘ أٌ صسكٛص ثنٓٛدزٔجٍٛ ْٕ

[ H+]=0.1 g-ion/l =0.1 mol/l 
PH  = - Log [ H+]=  -Log 0.1 = 1 

POH = PKw –PH =14-1 =13 



 1مثال 

 : مالحظت 
 Kwٚكٌٕ  25صى ثنضُّٕٚ فٙ ثنًحجضسر فٙ حجل كجٌ ندُٚج دزجز ثنحسثزر 

  PKw=14ٔدجنضجنٙ   14-10*1( 1)يٍ ثنجدٔل 
ثنًٕثفق نٓج  Kwٔصعطٙ  20ًٚكُُج أٌ َعطٙ دزجز حسثزر يغجٚسر ٔنضكٍ 

 .PKwَٔحسخ 
  Kw=15-10*6.75 ⇐( 1)يٍ ثنجدٔل  20أ٘ عُد ثندزجز 

PKw = -Log 6.75 *10-15=14,… 



 2مثال 

نًحهٕل ثنصٕدث ثنكجٔٚز فٙ ثنًجء ذ٘ ثنًعٛجزٚز  PH   ٔPOHْٙ قًٛز يج 

0.1N  
[OH-]= 0.1g-ion/l = 0.1 mol/l 

POH  = -Log [OH-]= -Log 0.1 =1 
PH= PKw – POH = 14 – 1=13 



للتوصيل قابلا  المائي محلوله يكون جسم كل :الكتروليت نسمي 

 الماء) الماء في واألملح والقلويات األحماض كمحاليل الكهربائي

 المحلول تركيز عبارة هي الحل وقابلية المواد من لكثير جيد مذيب

 .(ديناميكي توازن حالة في الواقع

الكهربائي التحلل ظاهرة عند: 

 التسمية تأتي ومنه (  (Cathodeالمهبط باتجاه الموجبة الشوارد تتجه •

 .كاتيونات

   أنيونات تسمية تأتي ومنه (  (Anode المصعد إلى السالبة الشوارد تتجه •



الصوديوم كلور ملح مثال NaCl الماء في 

 ٙجصٚتجس شكم ٚكٌٕ ثأليس دجدا ف  NaCl عددث   صضى دهٕزثس دشكم 

   يضُجٔح دشكم صٕضعّ ٚكٌٕ حٛث ٔثنكهٕز ثنصٕدٕٚو ذزثس يٍ كذٛسث  

ثنًجء فٙ ثنسجنذز ثألقطجح فئٌ ثنًجء فٙ ثنذهٕزثس ْرِ َضع عُديج 

 ثألقطجح صضجّ دًُٛج , +Na ثنصٕدٕٚو إٔٚثَش إنٗ صضجّ (ثألٔكسجٍٛ)

 .ْٔكرث -Cl إَٔٚجس إنٗ (ثنٓٛدزٔجٍٛ) ثنًجء فٙ ثنًٕجذز

ثنصٕدٕٚو إَٔٚجس صُفصم ثنٕضعٛز ْرِ عٍ ثنُجصجز ثنقٕٖ ٔدفعم 

 غالف فٙ صُغًس حٛث ثنًحهٕل إنٗ ٔصُضقم ثنذهٕزٚز ثنشذكز عٍ ٔثنكهٕز

 يًٛٓز إَٔٚجس فضغدٔ يٕجذز جصٚتجس يٍ يؤنف يجةٙ



  ٙذعج  يشحجل كجٌ ُْجك صٕثشٌ دُٚجيٛكٙ فئٌ ثنًحهٕل ٚكٌٕ ف 

 فٙ حجل كجٌ ثنًحهٕل غٛس يشذع أ٘ أَّ ال ٕٚجد صٕثشٌ دُٚجيٛكٙ فئٌ أيج

 :ُْجك أيسٍٚ
 ثَضقجل إَٔٚجس ثنًجدر ثنصهذز إنٗ ثنًحهٕل ٔدجنضجنٙ فٕٓ غٛس يشذع⇐ 

 ثَحاللثنعًهٛز 

 ثألَٕٚجس يٍ ثنًحهٕل ٔعٕدصٓج إنٗ ثنشذكز ثنذهٕزٚز ٔدجنضجنٙ ثَفصجل

 .ثنعًهٛز صذهٕز⇐ٚكٌٕ ثنًحهٕل قد صججٔش دزجز ثإلشذجع



عهٗ صحجفظ ,ثنكٓسدجةٙ نهضٛجز َجقهز غٛس يحجنٛم ْٙ :انغسوٌت انمحبنٍم 

 فٛٓج ٕٚجد حٛث ,ثنُشجء يحجنٛم يثم نٓج ثنًكَٕز ثنجصٚتجس ٔصسكٛخ دُٛز

 (فضضُجفس) صكضهٓج صعٛق (َفسٓج)شحُضّ صحًم كذٛسر ذزثس

يٍ كذٛس عدد ٔجٕد َضٛجز ٚضشكم يجةٙ يصٚج ْٕ :انمعهق انمصٌج 

 .ٔطذٛعضٓج صسسذٓج ٔسسعز حجٕيٓج فٙ ثنًضذجُٚز ثنصغٛسر ثنرزثس



 ًانتعبٍس اننسب(P%  :) 
غسثو يٍ ثنًحهٕل صحٕ٘  100ٚعُٙ أٌ  %10يحهٕل يهحٙ صسكٛصِ  :مثبل 

 .غسثيجس يٍ ثنًجدر ثنًهحٛز ثنصهذز 10
يٍ  90mlأٔ )ثنًهح فٙ صسعٍٛ غسثو يٍ ثنًجء يٍ  10g إذث  ٚجخ حم 

يٍ ثنًهح فٙ حٕجهز يدزجز ٔٔضع  10gأٔ ٔضع ( 1ثنًجء ألٌ كثجفز ثنًجء 

  100mlثنًجء فٛٓج حضٗ دهٕغ ثنسقى 

P% = 
كضهز ثنًجدر ثنًرثدز∗100
كضهز ثنًجدر ثنًرثدز:ثنًرٚذز

 ⇒ 

P% = 
10g 

10g:90g
 *100 = 10% 



  انكتهً أو انىشنً انتسكٍص(g/m3 ) أو(mg/l  :) ٍٛثنُسذز د ْٙٔ

 (أٔ يحهٕل) 1lيجء أٔ  m3 1ٔشٌ ثنًجدر ثنًُحهز عهٗ 
1 g/m3 = 1 mg/l 

ٚسيص نّ دجنسيص  :انتسكٍص انجصٌئً انغسامً فً واحد كغ من انمرٌبm 
(molality  ) 

m(mol/kg) = 
عدد ثنجصٚتجس ثنًٕنٛز نهًجدر ثنًرثدز

1kg يٍ ثنًحهٕل
  

 



 انتسكٍص انجصٌئً انغسامً أو مىنس(Molarity)   : ٚسيص نّ دجنسيصM  

M(mol/l) = 
عدد ثنجصٚتجس ثنًٕنٛز نهًجدر ثنًرثدز

1l يٍ ثنًحهٕل
 

 ًعدد ثنًٕالس نهًجدر ثنًرثدز إنٗ )ْٙ ثنُسذز أٔ يعدل  (:اننسبت انمىنٍت)انجصء انمىن

 :عدد ثنًٕالس نكجفز ثنًٕثد ثنًٕجٕدر فٙ ثنًحهٕل ْٔٙ يج َسًّٛ ثنُسذز ثنًٕنٛز

xB= 
nB

𝑛𝐴:𝑛𝐵:𝑛𝐶:⋯:𝑛𝑊
 

xB  : ثنُسذز ثنًٕنٛز نهًجدرB  
nB  : عدد يٕالس ثنًجدر ثنًُحهزB   
nA  : (ثنًجدر ثنًرٚذز)عدد يٕالس ثنًرٚخ 
nC  : عدد يٕالس ثنًجدر ثنًُحهزC 
nN  : عدد يٕالس ثنًجدر ثنًُحهزN 

 



 مثال

يٍ كسدَٕجس ثنكجنسٕٛو  20gيحهٕل ٚحٕ٘  1Lحدد ثنضسكٛص ثنًٕنٙ ٔثنُسذز ثنًٕنٛز ل

Ca Co3  ثفضسض كثجفزCaCO3  ٘ٔ1.12صسجg/ml  

 :ثنًٕالزٚضٛزصحدٚد  -1  
 CaCO3 =100 g/molثنكضهز ثنجصٚتٛز ل 

= CaCO3عدد يٕالس 
كضهز ثنًجدر

ثنكضهز ثنجصٚتٛز
 =

20

100
  =0.2 mol  

MolarityCaCo3 µ = 
0.2

1𝑙
 =0.2 µ 



 يٍ ثنًعجدنز ثنسجدقز ,صحدٚد ثنُسذز ثنًٕنٛز 

x CaCo3 = 
n

CaCO3
 

𝑛𝐻2𝑂:𝑛
CaCO3

 

 = 
0.2 µ

𝑥:0.2µ
 

  

 :يحهٕل 1lفٙ  Ca Co3حجى 

V CaCo3= 
20g

1.12𝑔/𝑚𝑙
 

 =17.9 ml 

 :حجى ثنًجء
VH2O= 1000 – 17.9 = 982.1 ml 

982.1g=982.1 ml * 1 g/ml  ٔشٌ ثنًجء⇐ 

=ألٌ ثنكثجفز 
ثنٕشٌ 
ثنحجى

 

 ml ثنحجى* g/mlثنكثجفز  = gثنٕشٌ ⇐ 

 :عدد يٕالس ثنًجء

nH2O=
 982.1g 

18𝑔/𝑚𝑜𝑙
 

 =54.56 mol 

 18g/mol=16+2ثنكضهز ثنجصٚتٛز 



  

x CaCo3=
 0.2 

54.56:0.2
 

 = 3.6*10-3 

 

فٙ أغهخ إَٔثع ثنًٛجِ ٔألٌ عدد يٕالس ثنًجء أكذس يٍ عدد ثنًٕالس نهًسكذجس : مالحظت

 صكٌٕ غجنذج   Aثألخسٖ فٙ ْرِ ثنًٛجِ فئٌ ثنُسذز ثنًٕنٛز نهًسكخ 

x A=
 𝑛𝐴 

55.56
 

 



ثنضسثكٛص كجفز إنٗ ٔدجنُسذز عجو دشكم  : نهمحبنٍم انكتهت مصىنٍه مبدأ 

 : دجنعالقز عُٓج ٚعذس نهًحجنٛم دجنُسذز ثنكضهز يصَٕٛز يذدأ فئٌ
C1 V1 = C2V2 

C1 : ثنًعهٕو ثنًحهٕل صسكٛص 
C2: 2 ثنًحهٕل صسكٛص 
V1: ثنًعهٕو ثنضسكٛص ذ٘ ثنًحهٕل حجى 
V2:ثنًعهٕو غٛس ثنضسكٛص ذ٘ ثنًحهٕل حجى 



  حجًّ ثنسصجص شجزدر صسثكٛص عهٗ ٚحٕ٘ يحهٕل صحضٛس ٚسثد :مثبل

0.1L ِ100 ٔصسكٛصmg/l ٍصسكٛصِ ثنسصجص نعُصس يعٛجز٘ يحهٕل ي 

1g/l (1000PPm=1000mg/l) سحذّ ثنالشو لثنًحهٕ حجى ْٕ يج 

 ثنًطهٕح ثنًحهٕل نضحضٛس ثنًعٛجز٘ ثنًحهٕل عذٕر ٍي
 نهًحجنٛم دجنُسذز ثنكضهز يصَٕٛز يذدأ يٍ

C1 V1 = C2V2  
C1 : ثنًعٛجز٘ ثنًحهٕل صسكٛص mg/l 
C2: صحضٛسِ ثنًسثد ثنًحهٕل صسكٛص mg/l 
V1: سحذّ ثنًسثد ثنًحهٕل حجى L 
V2:صحضٛسِ ثنًسثد ثنًحهٕل حجى L 



V1* 1000 = 0.1L* 100mg/L 
V1= 0.01 L=10ml 

 صحضٛسِ ثنًسثد ثنًحهٕل حجى َٔكًم ثنًعٛجز٘ ثنًحهٕل يٍ 10L َضع

 .يجء 90ml َضٛف أ٘ 100L حضٗ
 




