
التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض قاعدة في محلول مائي

  من ھذا الحمض في الماء   m=200mgوذلك باذابة كتلة

  Ke=10-14عطي ن                                                                              

OH 4ن.. المتبقیة في الكاس واحسب كمیة مادتھا -
7,2-8,8  . 

تستعمل بعض المنتوجات الصناعیة األزوتیة بكثرة في المجال الفالحي لتوفرھا على عنصر األزوت الذي یعد من بین العناصر الضروریة 
یشیر كثیر الذوبان في الماء، بحیث یعتبر ھذا الذوبان تحوال كلیا، 

27X%:لعنصر األزوت في ھذا المنتوج . یھدف ھذا و

نأخذ من  .V = 250 mlحجمھ  (SA)؛ فنحصل على محلول مائي 

(SB)  لھیدروكسید الصودیوم  )()( aqaq HONa ،

  .B(S(من المحلول 

للنسبة المئویة الكتلیة لعنصر  Xلنترات األمونیوم الموجودة في العینة المدروسة، و تحقق من القیمة 

209pKA , 

 pKe = 14     و  pKA (H3O
+

 

 التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض قاعدة في محلول مائي

وذلك باذابة كتلة C6H5CO2Hلحمض صیغتھ Cمن  محلول مائي تركیزه 
   .تركیز المحلول و اكتب معادلة تفاعل ھذا الحمض مع الماء

pH=3,17  

بین ان ثابتة التوازن المقرونة بمعادلة التفاعل ھي
)1(

2
max







V

x
K   , احسب قیمتھا . 

C6H5CO2H/C6H5CO2ثابتة الحمضیة للمزدوجة
واستنتج قیمة   -

 . ما ھو النوع المھیمن في المزدوجة
   C6H5CO2Hمن محلول حمض البنزویك

  . CB=0,1mol/lتركیزه  (+OH-+Na) بمحلول ھیدروكسید الصودیوم
  ,نضیف تدریجیا المحلول المعایر الى المحلول المعایر

  .عند كل اضافة  VBالخلیط  والحجم المضاف
pH=f(V.  

                                                                                   . Eحدد مبیانیا احداثیات نقطة التكافؤ

 pH   الخلیط عند اضافة الحجمVB=4ml واستنتج تركیزOH- 
8,8احمر الكریزول ,   4,4-3,1 الھیلیاتین:نعطي    .ما ھو الكاشف الملون المالئم لھذه المعایرة

تستعمل بعض المنتوجات الصناعیة األزوتیة بكثرة في المجال الفالحي لتوفرھا على عنصر األزوت الذي یعد من بین العناصر الضروریة 
كثیر الذوبان في الماء، بحیث یعتبر ھذا الذوبان تحوال كلیا،  NH4NO3(s)یحتوي منتوج صناعي على نترات األمونیوم 

لعنصر األزوت في ھذا المنتوج Xكیس تعبئة المنتوج الصناعي األزوتي إلى النسبة المئویة الكتلیة
X .  

  في الماء 
  الناتج عن الذوبان 

 لنترات األمونیوم تركیزه المولي
305pHھذا المحلول القیمة   ,.  

  .اكتب معادلة تفاعل أیون األمونیوم مع الماء
 ماذا تستنتج؟. للتحول الحاصل

34تحقق من أن الحمضیة للمزدوجة NHNH   209ھيpKA ,  

 .لعنصر األزوت في منتوج صناعي
؛ فنحصل على محلول مائي  m = 5,70 gنذیب في الماء الخالص عینة من المنتوج الصناعي األزوتي كتلتھا 

V ونعیر أیونات األمونیوم الموجودة فیھ بواسطة محلول ،)

Cفنحصل على التكافؤ عند صب الح ،ml 22,0  VBE   من المحلول

  .اكتب المعادلة الكیمیائیة المنمذجة لتفاعل المعایرة
(n  لنترات األمونیوم الموجودة في العینة المدروسة، و تحقق من القیمة

 .األزوت في المنتوج الصناعي المدروس
M(O)=16 ; M(H)=1 ; M(N)=   

e 10K . 34ثابتة الحمضیة للمزدوجة NHNH   20ھي

نضیف .CBتركیزه NH3 من المحلول المائي االمونیاك  
H3O)من محـلول حمض الكلوریدریك 

++Cl-)  تركـیزه
 من تمثیل المنحنى اسفلھ 

  بالمعایرة و اكتب معادلة تفاعل الذي یحدث خالل ھذه العملیة 

PKA(NH3بین أن ثابتة الحمضیة للمزدوجة ھي 
+/ NH2)=9,25  .  

اعط مخطط ھیمنة االنواع  الحمضیة  للحمض المضاف الى الكأس 
  

  . احسب تابثة التوازن لتفاعل المعایرة و استنتج
m االمونیاك المذابة  كتلة .  

   .نسبة التقدم النھائي لتفاعل المعایرة و احسب   pHحدد قیمة ال 
  كاشفا مناسبا لھذه المعایرة ؟ 

 NH و احسب نسبة التقدم النھائي لھذا التفاعل . مع الماء  
+/(H2O)=0  ( و   M(NH2)=16g/mol                                                                  

 1تمرین 
من  محلول مائي تركیزه  V=100mlنحضر حجما 

تركیز المحلول و اكتب معادلة تفاعل ھذا الحمض مع الماء  C احسب -1
pH=3,17المحلول القیمة   pHاعطى قیاس-2

بین ان ثابتة التوازن المقرونة بمعادلة التفاعل ھي- 2-1

ثابتة الحمضیة للمزدوجة KA احسب قیمة - 2-2
pKA .ما ھو النوع المھیمن في المزدوجة

من محلول حمض البنزویك VA=10mlنعایر حجما  -4
بمحلول ھیدروكسید الصودیوم  CAتركیزه 
نضیف تدریجیا المحلول المعایر الى المحلول المعایر 
الخلیط  والحجم المضاف  pHنسجل قیمة 

 pH=f(VB)نمثل في الشكل اسفلھ المنحنى
  .معادلة تفاعل المعایرةاكتب  - 4-1
حدد مبیانیا احداثیات نقطة التكافؤ- 4-2
 .  CAاحسب تركیز المحلول   - 4-3
 pHحدد قیمة, باستعمال المنحنى  - 4-4
ما ھو الكاشف الملون المالئم لھذه المعایرة -5

 2تمرین 
تستعمل بعض المنتوجات الصناعیة األزوتیة بكثرة في المجال الفالحي لتوفرھا على عنصر األزوت الذي یعد من بین العناصر الضروریة 

یحتوي منتوج صناعي على نترات األمونیوم . لتخصیب التربة
كیس تعبئة المنتوج الصناعي األزوتي إلى النسبة المئویة الكتلیة الصانع على

27%التمرین إلى التحقق من القیمة 
في الماء  NH4NO3(s)اكتب معادلة ذوبان  -1
 -نترات األمونیوم -المحلولدراسة  -2

لنترات األمونیوم تركیزه المولي (S)من محلول مائي  VSنأخذ حجما 
mol/L C=4.10-2  یعطي قیاسpH 

اكتب معادلة تفاعل أیون األمونیوم مع الماء - 2-1
للتحول الحاصل أحسب نسبة التقدم النھائي  - 2-2

تحقق من أن الحمضیة للمزدوجة - 2-3

لعنصر األزوت في منتوج صناعي Xتحدید النسبة المئویة الكتلیة  -3
نذیب في الماء الخالص عینة من المنتوج الصناعي األزوتي كتلتھا 

 VA = 20,0 mlحجما  (SA)المحلول 

1تركیزه المولي 
B lmol200C  .,

اكتب المعادلة الكیمیائیة المنمذجة لتفاعل المعایرة - 2-1
)(أوجد كمیة المادة  - 2-2 34 NONH

األزوت في المنتوج الصناعي المدروس
en g/mol 14=  :المعطیات

14ھو  C25عند درجة الحرارة 

3تمرین   
 VB=20mLنصب في كـأس، حجما 

من محـلول حمض الكلوریدریك   VAتدریجـیا بواسطة سحاحة احجاما
CA=2.10-2mol/L. مكننا قیاسpH 

بالمعایرة و اكتب معادلة تفاعل الذي یحدث خالل ھذه العملیة  عرف -1
  . حدد إحداثیات نقطة التكافؤ -2
بین أن ثابتة الحمضیة للمزدوجة ھي  -3
للحمض المضاف الى الكأس VA بداللة حجم  -4

NH4القاعدیة  للمزدوجة 
+/ NH3  .  

احسب تابثة التوازن لتفاعل المعایرة و استنتج -5
mو استنتج  CBاحسب قیمة التركیز  -6
حدد قیمة ال   VA=6mLعند اضافة  -7
كاشفا مناسبا لھذه المعایرة ؟  معلال جواب حدد -8
NH3االمونیاك  أكتب معادلة تفاعل -9

                                                                  




