
 

  .d=1 ,3و 

، دواء یعتبر من المضادات لاللتھابات، شبیھ باألسبرین، مسكن لآلالم 
كل في . یذوب في الماء mg 200تباع مستحضرات اإلیبوبروفین في الصیدالیات على شكل مسحوق في أكیاس تحمل المقدار 

 :M(RCOOH) = 206 g/moL .  

RCOOH المتواجد في الكیس.  

 تمارین في المعایرات الحمضیة القاعدیة

 نجزن HCOOH(aq)لحمض المیثانویك  (S0)تعیین قیمة التركیز المولي لمحلول مائي 

V0=20 m  من المحلول(S0) أي ( مرات  10 نخففھو
  .(S1)لنحصل على محلول 

V1 خففمن المحلول الم (S1)  ونعایره بمحلول
(Na  تركیزه الموليCb=0,02 moL/L  . أعطت

  الضروریة لذلك؟ االدواتوما ھي   (S0)المحلول 
  .حدث أثناء المعایرةذي یاكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكیمیائي ال

   .(S1) خففللمحلول المالتركیز المولي  إحداثیي نقطة التكافؤ، واستنتج 
للمزدوجة   KAة یبیان القیمة التقریبیة لثابتة الحمض

   .(S0)استنتج قیمة التركیز المولي للمحلول األصلي 

و   %27: الصودیوم تحمل المعلومات التالیة لمحلول ھیدروكسید
  .C0=8,8 moL/Lبیّن أن التركیز المولي للمحلول یقارب 

 Ca = 0,1 moL/Lتركیز المولي ذو ال الكلوریدریك
  ؟ S0المحلول 
  .علّلھل یمكن تحقیق ھذه المعایرة بسھولة؟ 

  . مرة S0 50بتخفیف كمیة من محلول 
  .Sمن  المحلول  mL 500صف البروتوكول التجریبي الذي یسمح بتحضیر 

Vb = 10 m  من المحلولS . بواسطة سحاحة نسكب  
pH یمثل المنحنى جانبة  المحلول بعد كل اضافة

  مع حجم الحمض المضاف

( V  لنقطة   التكافؤE مع ذكر الطریقة المتبعة.  
S  .  

M(H)=1g/mo  ،M(Na)=23g/moL  ،M(O)=16g/moL  

، دواء یعتبر من المضادات لاللتھابات، شبیھ باألسبرین، مسكن لآلالم  �C��H��Oاإلیبوبروفین حمض كربوكسیلي صیغتھ الجزیئیة اإلجمالیة 
تباع مستحضرات اإلیبوبروفین في الصیدالیات على شكل مسحوق في أكیاس تحمل المقدار 

: یعطى. �RCOO بالرمز  ةالمرافق قاعدتھول RCOOHھذا النشاط نرمز لحمض اإلیبوبروفین بـ 
 مقطر بھ ماء كأسمن الحمض في  mg 200نذیب محتوى كیس اإلیبوبروفین 

  .V0 =500 mLوحجمھ  C0تركیزه المولي 
C0 = 0.002 mo.  
  .pH =3,5القیمة 

  .تحقق باستعانتك بجدّول التقدم أن تفاعل حمض اإلیبوبروفین مع الماء محدود
  .لھذا التحّول

من  Vb=100 mLللتحقق من صحة المقدار المسجل على الكیس ،  نأخذ حجما 
�Na)لھیدروكسید الصودیوم 

(��) + HO�
تركیزه المولي . ((��)

(  Sفیھ كلیا  محتوى الكیس فنحصل على محلول مائي 
  

  لوریدریككال حمضونعایره بمحلول  كأسونضعھ في 
  فنحصل على المنحنى الشكل ، 

 H�O�
(��) +  HO�

(��) →  2    

  .عملیة المعایرة
  .Eعّرف نقطة التكافؤ، ثّم حدد إحداثیتي ھذه النقطة 

HO التي تمت معایرتھا.    

HO�(aq) تلك التي تفاعلت مع الحمض   ، ثم استنتجRCOOH
  ماذا تستنتج؟. كتلة الحمض المتواجدة في الكیس

 

  1تمرین 
  .C°25المحالیل المائیة في الدرجة 

تعیین قیمة التركیز المولي لمحلول مائي ل
  :التجربتین التالیتین

mL 20=نأخذ حجما : األولى التجربة
لنحصل على محلول ) من الماء المقطر  mL 180إضافة 

mL 20=1نأخذ حجما : التجربة الثانیة
�Na امائي للصود

(��)
 
+ HO�

(��))

   .جانبھ بیان منتائج المعایرة ال
المحلول  خفیفاشرح باختصار كیفیة ت – 1
اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكیمیائي ال – 2
إحداثیي نقطة التكافؤ، واستنتج  مبیانیاعیّن  – 3
بیان القیمة التقریبیة لثابتة الحمضمأوجد باالعتماد على ال – 4

(HCOOH(��)/HCOO�
(��)).  

استنتج قیمة التركیز المولي للمحلول األصلي  – 5
  2تمرین 

لمحلول ھیدروكسید S0 تحتوي قارورة محلول – 1
بیّن أن التركیز المولي للمحلول یقارب  –أ 

الكلوریدریكما ھو حجم محلول حمض  –ب 
المحلول من  V0 = 10 mLالالزم لمعایرة 

ھل یمكن تحقیق ھذه المعایرة بسھولة؟  –ج 
بتخفیف كمیة من محلول  Sنحضر محلوال  – 2

صف البروتوكول التجریبي الذي یسمح بتحضیر 
mL 10 =نأخذ بواسطة ماصة حجما  – 3

pHاحجاما من المحلول الحمضي فنقیس 
مع حجم الحمض المضاف pHتغیرات ال 

  .المعایرة تفاعل اكتب معادلة  – أ
( VaE ; pHE )عیّن اإلحداثیین  – ب
Sاحسب التركیز المولي للمحلول  – ج

      ;eau=1g/mL M(H)=1g/moL

  3تمرین 

اإلیبوبروفین حمض كربوكسیلي صیغتھ الجزیئیة اإلجمالیة 
تباع مستحضرات اإلیبوبروفین في الصیدالیات على شكل مسحوق في أكیاس تحمل المقدار . ومخفض للحرارة

ھذا النشاط نرمز لحمض اإلیبوبروفین بـ 
نذیب محتوى كیس اإلیبوبروفین  :أوال

تركیزه المولي  S0فنحصل على محلول مائي 
moL/L 0.002 =: تأكد من أن  – 1
القیمة  S0المحلول  pHأعطى قیاس  – 2
تحقق باستعانتك بجدّول التقدم أن تفاعل حمض اإلیبوبروفین مع الماء محدود –أ 

لھذا التحّول Qrخارج التفاعل تعبیر اكتب  –ب 
   Kقیمة ثابتة التوازن  احسب –ج 

للتحقق من صحة المقدار المسجل على الكیس ،  نأخذ حجما : ثانیا
لھیدروكسید الصودیوم   Sbمحلول مائي 

Cb=0.02 moL/L  فیھ كلیا  محتوى الكیس فنحصل على محلول مائي  ونذیب
  ). Vbھو  Sنعتبر أن  حجم المحلول 

ونضعھ في   Sمن المحلول  mL 20نأخذ 
 Ca = 0.02 moL/Lتركیزه المولي 

2H�O(ℓ):معادلة تفاعل المعایرة ھي 

عملیة المعایرةل التركیب التجریبيارسم  – 1
عّرف نقطة التكافؤ، ثّم حدد إحداثیتي ھذه النقطة  – 2
�HOكمیة المادة الیونات  حدد – 3

(��) 

(الیونات  البدئیةكمیة المادة  حدد – 4
كتلة الحمض المتواجدة في الكیس mاحسب  – 5

   




