
  .مع الماء بتفاعل كیمیائي معادلتھ

C=2,7×10 ،نقیس قیمة pH  25المحلول عند°C  فنجد 

  .،واستنتج النوع الكیمیائي المھیمن في المحلول الحمضي، علل جوابك

الذي تزداد كمیتھ عندما ال تحترم شروط الحفظ، ویكون الحلیب غیر صالح لالستھالك إذا 
(CH� − CHOH − COOH  ونرمز لھا

  منطقة انعطاف الكاشف الملون

 
 
10,0  

 

 

  تمارین في المعایرات الحمضیة القاعدیة

مع الماء بتفاعل كیمیائي معادلتھ) حمض الخل ( ننمذج التحّول الكیمیائي المحدود لحمض اإلیثانویك 
CH�COOH(��) + H�O(ℓ) =  CH�COO  

 .أعط تعریفا للحمض وفق نظریة برونشتد
 .المتداخلتین في التفاعل الحاصل )

 .الموافق للتفاعل الكیمیائي السابق
C=2,7×10-3mol/l، وتركیزه المولي V=100 mlنحضر محلوال مائیا لحمض اإلیثانویك حجمھ 

 .حمض اإلیثانویكسونیوم في محلول كاستنتج التركیز المولي النھائي الیونات االو
 .Xmaxوالتقدم القصوي  Xfأنشئ جدوال لتقدم التفاعل، ثم احسب كال من التقدم النھائي 

 ماذا تستنتج؟. لتقدم التفاعل

(CH�COO�  و(CH�COOH) . 
(CH�COOH/CH واستنتج النوع الكیمیائي المھیمن في المحلول الحمضي، علل جوابك،

الذي تزداد كمیتھ عندما ال تحترم شروط الحفظ، ویكون الحلیب غیر صالح لالستھالك إذا ) حمض اللبني ( 
2,4×10-2mol/l . الصیغة الكیمیائیة لحمض الالكتیك ھيCOOH)

  .حلیبنھدف من خالل التمرین  معرفة مدى صالحیتھ 
من الحلیب ونعایره بمحلول ھیدروكسید 

 CB=5×10  نقیس تغیراتpH  الخلیط بواسطة
  .المنحنى الممثل في الشكل

VA  من الحلیب ونضیف الیھ الماء  
ثّم نعایر بمحلول ھیدروكسید الصودیوم السابق 

كاشفا ملونا مناسبا فنالحظ أن لون الكاشف یتغیر عند إضافة حجم من 

   .المعایرة تحول
  .ارسم التركیب التجریبي للتجربة األولى

لماذا تمت اضافة الماء الى العینة في التجربة الثانیة؟ ھل یؤثر ذلك على نقطة 

    . عین التركیز المولي لحمض الالكتیك في الحلیب المعایر في كل تجربة
  ماذا تستنتج عن مدى صالحیتھ لالستھالك؟

مذاب في الماء والسكر  �COیتكون مشروب غازي من ثنائي أكسید الكربون 
(C .  

للحمض في ھذا المشروب، وألجل ذلك نأخذ منھ 
ونضعھ في كأس ثّم نعایره بواسطة محلول ھیدروكسید 

(Na  ذي التركیز الموليCb=0.1mol/L  .
  نعتبر ان حمض البنزویك الحمض الوحید في المشروب 

  لھیدروكسید الصودیوم و نسجل 
یمثل  الشكل  جانبھ المنحنى  .متر pHباستعمال الـ 

  .الكیمیائیة لتحول المعایرة
  .Eحدد مبیانیا إحداثیي نقطة التكافؤ 

  .لحمض البنزویك
  لھیدروكسید الصودیوم 

��H�Oأوجد كمیة مادة كل من ایونات االوكسونیوم 
وجزیئات   �(��)

  .بجدّول التقدم البنزویك المتبقیة في الوسط التفاعلي مستعینا 
 ما ھو الكاشف المناسب لمعرفة نقطة التكافؤ من بین الكواشف المذكورة أسفلھ مع التعلیل؟

منطقة انعطاف الكاشف الملون  

  أحمر المیثیل
  أزرق البروموتیمول

  الفینول فتالیین

6,2 – 4,2 
7,6 – 6,0 
10,0 – 8,0

 1تمرین 
ننمذج التحّول الكیمیائي المحدود لحمض اإلیثانویك 

                  COO   (��)
� + H�O�

أعط تعریفا للحمض وفق نظریة برونشتد -1
(acide/base)اكتب المزدوجتین  -2
الموافق للتفاعل الكیمیائي السابق (K)اكتب عبارة ثابتة التوازن  -3

نحضر محلوال مائیا لحمض اإلیثانویك حجمھ 
pH=3,7.  

استنتج التركیز المولي النھائي الیونات االو -1
أنشئ جدوال لتقدم التفاعل، ثم احسب كال من التقدم النھائي  -2
لتقدم التفاعل (τf)احسب قیمة النسبة النھائیة  -3
 :احسب -4
(�التركیز المولي النھائي لكل من  –أ 

(�CH�COللمزدوجة  pKAقیمة  –ب 

 2تمرین 
(  یحتوي الحلیب على حمض الالكتیك
mol/lزاد تركیز حمض الالكتیك فیھ عن 

نھدف من خالل التمرین  معرفة مدى صالحیتھ . (AH)اختصارا 
من الحلیب ونعایره بمحلول ھیدروكسید  VA=20 ml نأخذ  : التجربة األولى

2mol/l-10×5=المولي   الصودیوم تركیزه
pH -  المنحنى الممثل في الشكل متر، فتحصل على

A=20 mlنأخذ حجما : التجربة الثانیة
ثّم نعایر بمحلول ھیدروكسید الصودیوم السابق  ml 200ت یصبح حجمھ یر حالمقط

كاشفا ملونا مناسبا فنالحظ أن لون الكاشف یتغیر عند إضافة حجم من  باستعمال
  .Vb=12,9 mlقدره  الصود 

تحولاكتب معادلة التفاعل المنمذج ل – 1
ارسم التركیب التجریبي للتجربة األولى – 2
لماذا تمت اضافة الماء الى العینة في التجربة الثانیة؟ ھل یؤثر ذلك على نقطة  – 3

  التكافؤ؟
عین التركیز المولي لحمض الالكتیك في الحلیب المعایر في كل تجربة – 4

ماذا تستنتج عن مدى صالحیتھ لالستھالك؟
  برأیك، أي تجربة أكثر دقة؟ – 5

  4تمرین 
یتكون مشروب غازي من ثنائي أكسید الكربون 

�C�Hوحمض البنزویك  − COOH)
للحمض في ھذا المشروب، وألجل ذلك نأخذ منھ  CAنرید معرفة التركیز المولي 

ونضعھ في كأس ثّم نعایره بواسطة محلول ھیدروكسید  VA=50 mlحجما  
Na�(aq)الصودیوم   + HO�(aq))

نعتبر ان حمض البنزویك الحمض الوحید في المشروب 
لھیدروكسید الصودیوم و نسجل  VBنضیف أحجاما  – 1

باستعمال الـ المحلول  pHفي كل مرة قیمة 
pH=f(Vb)  .  

الكیمیائیة لتحول المعایرة اكتب المعادلة –أ 
حدد مبیانیا إحداثیي نقطة التكافؤ  –ب 
لحمض البنزویك CAاستنتج التركیز المولي  –ج 
لھیدروكسید الصودیوم  VB=10 mlعند اضافة حجم  – 2
   .أنشئ جدوال لتقدم التفاعل –أ 

أوجد كمیة مادة كل من ایونات االوكسونیوم  –ب 

البنزویك المتبقیة في الوسط التفاعلي مستعینا حمض 
ما ھو الكاشف المناسب لمعرفة نقطة التكافؤ من بین الكواشف المذكورة أسفلھ مع التعلیل؟ – 3

  اسم الكاشف

أحمر المیثیل
أزرق البروموتیمول

الفینول فتالیین   
 




