
  التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض قاعدة في محلول مائي انشطة في درس
  التحلل البرتوني الذاتي للماء

، موصلیتھ غیر منعدمة بقیاسھا نجد  250Cلماء الخالص عند من ا V=1Lنعتبر حجما -
2

65,5.10 /H O S m   

H3Oقاعدة للمزدوجة  H2Oالماء  -1
+

(aq)/H2O(ℓ)  و حمض للمزدوجة ،H2O(ℓ)/OH-
(aq) .   معادلة التفاعل بین الحمضH2O  و القاعدةH2O  ،

  .غیر منعدمةموصلیة  الماء الخاص  لماذافسر 
  انشئ الجدول الوصفي للتحول السابق ، -2
H3O]احسب تركیز االیونات  -3

( OH-)= 54,9  ms/m2.mol    (H3O+المحلول علما ان pHو استنتج قیمة  [+
+) 

  ، استنتج ؟احسب نسبة التقدم النھائي  -4
  تعبیره و احسب قیمتھ اكتب، للماء األیوني نسمي تابثة التوازن المقرون بمعادلة التحول بین جزیئتا الماء بالجداء -5
logpKeعلما ان  pKeاحسب قیمة  pKeھو  لمعادلة التحول بین جزیئتا الماءیمكن كذلك تعریف مقدار آخر  -6 Ke  

   المحلول الحمضي المحاید و القاعدي
  عند نفس درجة الحرارة) المقطر (الماء الخالص  pHھذا المحلول مع  pHنعرف الطابع الحمضي او المحاید او القاعدي لمحلول بمقارنة 

H3O]بالنسبة لمحلول حمضي قارن بین  -1
  ,pKeالمحلول الحمضي بداللة  pHثم استنتج تعبیر مجال تغیر  [-OH]و  [+

H3O]بالنسبة لمحلول محاید قارن بین  -2
  .,pKeالمحلول المحاید بداللة  pHثم استنتج تعبیر  مجال تغیر  [-OH]و  [+

H3O]بالنسبة لمحلول قاعدي قارن بین  -3
  . ,pKeالمحلول القاعدي بداللة  pHثم استنتج تعبیر مجال تغیر  [-OH]و  [+

 المحلول الحمضي المحاید و القاعديحدد مجال تغیر , pKe 14=فان  C°25عند  -4
  حمض/مخطط ھیمنة النوعیین المترافقین لمزدوجة قاعدة

  KAحمض تابثتھا الحمضیة ھي / نعتبر مزدوجة قاعدة 

(aq)  1-  اكتب تعبیر تابتة الحمضیةKA  للمزدوجة نرمز لھا اختصاراAH(aq)/A
-

بین ان النسبة  -2
[��]

[��]
یكتب على الشكل  

[��]

[��]
= 10(������)  

   :مستعینا بالعالقة السابقة حدد في حالة  -3
3-1 - pH<PKA  اي من النوعینA-  امAH ھو المھیمین في المحلول  
3-1 - pH=PKA  اي من النوعینA-  امAH ھو المھیمین في المحلول  
3-1 - pH>PKA  اي من النوعینA-  امAH ھو المھیمین في المحلول  
  اتمم ملئ مخطط الشكل جانبھ حسب مجال و نسبة ھیمنة كل نوع  -4

AH(aq)/Aمن االنواع الحمضیة القاعدیة للمزدوجة  
-
(aq)  

  سلوك االحماض و القواعد في محلول مائي
 .، C=10-2mol/Lالمثیل أمین تركیزھا  و االمونیاك ، حمض المیثانویك  ، حمض االیثانویك  لـ  محالیل مائیةنعتبر 

محالیل حمضیة مختلفة أو محالیل قاعدیة مختلفة لھا التركیز نفسھ  من مقارنة سلوكات ھذه  االحماض فیما بینھا أو ھذه القواعد فیما  pHیمكن قیاس 
 .بینھا 

  
  
  
  

 .أحسب نسبة التقدم النھائي لتفاعل كل حمض مع الماء ثم لتفاعل كل قاعدة مع الماء 
ما تأثیر ثابتة الحمضیة على تفككھ في . نسبة التقدم النھائي لتفاعلھ مع الماء  تزداد قابلیة فقدان حمض لبروتون أي تفككھ في الماء كلما إزدادت -1

 .ھذه األحماض حسب تزاید تفكیكھا في الماء  الماء ؟ رتب
  .قاعدة لبروتون ما تأثیر ثابتة الحمضیة على قابلیة إكتساب. تزداد قابلیة إكتساب قاعدة لبروتون كلما زادت نسبة التقدم النھائي لتفاعلھا مع الماء  -2

  CH3COOH  HCOOH  الحمض
pH 3,4  2,9  
KA  1,8.10-5  1,8.10-4  

  NH3  CH3NH2  القاعدة
pH 10,6  11,4  
KA  6,3.10-10  2.10-11  

  الكواشف الملونة
  .ثم نالحظ, مختلف قطرات من أزرق البروموتیمول pHضیف إلى محالیل مائیة ذات ن

  pH  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0  6.5  7.0  7.5  8.0  9.0المحلول
                      لون المحلول

 .ما الخاصیة الممیزة للكواشف الملونة التي تم إبرازھا في ھذه التجربة1.

 .عین مجال ھیمنة كل شكل ،أزرق اوالشكل القاعدي لونھ ،لونھ أصفرBBT  ـالشكل الحمضي ل2.

  BBT. الكاشف  عین منطقة انعطاف3.
  معایرة حمض بقاعدة 

 .  pH=4یتم تعییره بمحلول عیار ذي  - pHقبل إستعمالھ جھاز  
متر في الكأس السابقة و نضیف الماء المقطر إلى أن ینغمر في -pHنضع مجس . من حمض اإلیثانویك و نصبھ في كأسVA=20mLنأخد حجما 

من   VBالموافقة للحجوم المضافة  pHندون قیم . نمأل السحاحة بمحلول ھیدروكسید الصودیوم و نضبط مستوى المحلول عند تدریجة الصفر . الكأس 
 .CB=2.10-2mol/Lتركـیزه  (-Na++OH)الصودیوم محـلول لھـیدروكسید

  
 أكتب معادلة التفاعل ما نوع ھذا التفاعل ؟ -1
 ؟ Eو حللھ في أي جزء من المنحنى توجد نقطة التكافؤ  pH=f(VB) خط المنحنى  -2
 . VEعند حجم التكافؤ   dpH/dVBما الخاصیة التي یتمیز بھا منحنى .نفس المبیان على ھا و مثل dpH/dVBبواسطة مجدول أحسب قیم المشتقة  -3
  CAو احسب التركیز  نقطة التكافؤ    Eحدد احداثیات -4



  

  

 pH=f(VB) المنحنى 

  
  

 خط المنحنى 
���
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 =f(VB) 

  
  

 

  




