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  :عمل مخبري  

ھو متابعة مراحل تطور تراكيز مختلف ا�فراد الكيميائية في المزيج المتفاعل بين مترية   ��الھدف من المعايرة ألـ   : مقدمةـ  1

مزيج من أجل كل حجم نضيفه ونسجل النتائج في جدول ثم نمثل بيانيا  ال ��المحلول الحمضي والمحلول ا�ساسي وذلك بقياس قيمة  

�� =   :ولتحقيق ھذا الغرض نستعين بالتجھيز التالي كما في الشكل المقابل   ����

  :والذي يتمثل في الوسائل والمواد الكيميائية التالية 

  ــ مخ4ط مغناطيسي ��سحاحة مدرجة  ــ حامل ــ بيشر ــ مقياس : سائل وال *

  ية  ــ  ماصةــ حوج4ت عيار

  محاليل حمضية قوية وضعيفة ــ محاليل أساسية قوية وضعيفة : المواد الكيميائية  ****

  ــ كواشف ملونة ــ ماء مقطر  

   :خطوات العمل  ــ 2 

  .ــ نقوم بتنظيف كل الوسائل قبل استعمالھا بالماء المقطر  

  ماء المقطر      ضع مس4طه في الوقبل وضعه في البيشر وذلك ب  	��معايرة مقياس ــ  

  . 7حتى يشير الى حوالي القيمة  

  .مع اضافة قطرة أو قطرتين من كاشف ملون مناسب  )حمض أو أساس (ــ نضع في البيشر حجم معلوم من المحلول الذي نريد معايرته  

  )حمض أوأساس ( الذي نعاير به صفر بالمحلولــ نم= السحاحة الى غاية التدريجة   

‘ المقابلة  ��ثم نقرأ قيمة )  �
أو  		�(ــ نشغل المخ4ط المغناطيسي ونشرع في عملية التسحيح بسكب حجم معين من السحاحة   
��ندون النتائج في جدول  ثم نمثل بيانيا ‘ نكرر العملية إلى أن ن4حظ تغير لون الكاشف با�وساط الث4ثة  = ھو حجم  �حيث ‘  ����

  .الموجود في السحاحة المضاف  المحلول

���   		: ل معايرة مثا :ـ معايرة حمض قوي بأساس قوي  1ــ  3 � �	�بواسطة   			����		+ +	���( 

   :  الثنائيتان المتفاعلتان ھما �	�	��
�/ ����و      ����	��

� /����� 

��   → : التفاعل  معادلة ���      +    �����              ���	��
�      +     �	�	��

�    

  1حمض               2أساس               1أساس              2حمض                                 

 ــ 1ــ 

التطورات الرتيبة ..................................................)ر + ت ر  3+ع ت  3:( الجزء ا�ول من الكتاب المدرسي   

تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن ...................................................................................... 04:  الوحدة   

 الدرس الثالث

DAHEL  MT – Lycée benalioui salah SETIF……………………………………………………………... 

 



 

 

��   :منحنى المعايرة  = ����� 

 

 

 

 

 

 

  :مناقشة البيان 

   علما أن‘ أي قبل إضافة ا�ساس من السحاحة  المحلول الحمضي في البيشر قبل بدء المعايرة   �� ھي قيمة::            القيمة 

 =		��  �����  وحسب الع4قة  �� = −������  وھي قيمة التركيز المولي للحمض     "� ���!  =   ←  ��

  السحاحة المتفاعل المحد النازلة من  �� الموجودة في البيشر و ���في بداية التفاعل بين  �� لـن4حظ تغير طفيف :  #"الجزء 

عندھا   %�� 7 =حيث    �و   �بين النقطتين   		��لقيمة يحدث تغير مفاجئ   %عند اDقتراب من نقطة التكافؤ   :  $#الجزء 
ومن ھذه النقطة يمكن إيجاد تركيز المحلول الذي نريد  .التعديل تسمى ھذه النقطة بنقطة . تكون كمية مادة الحمض قد استھلكت تماما 

.��      ←  حمض&      أساس& =:معايرته حيث يتحقق   ��%	   =   ��. ��  = 
��.��%	
��

   ←    ��  

  .للمحلول ا�ساسي المضاف من السحاحة بإھمال الحمض الذي تم استھ4كه  ���الى  ��تقترب قيمة  :  �بعد النقطة 

  : من البيان للمزيج المتفاعل تراكيز ا�فراد الكيميائية في نقاط كيفية 

��: ا�فراد ھي �      ,��        ,�	�        ,���    

          .مث4   )النقطة  : ــ قبل نقطة التكافؤ 
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  �� = 7:    %النقطة : عند نقطة التكافؤ ــ 

=		 ����  =   !�-  .��. ��             ����� 
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�	�مثال معايرة   : معايرة أساس قوي بحمض قوي  ــ 2 ــ 3  +	���بواسطة     )���� +		����			   

   :  الثنائيتان المتفاعلتان ھما   �	�	��
�/ ����و      ����	��

� /����� 

��   → : التفاعل  معادلة ���      +    �����              ���	��
�      +     �	�	��

�    

                                                    1حمض               2أساس               1أساس              2حمض                                 

  ــ 2ــ 

معايرة محلول مائي    
      لحمض قوي

 بواسطة محلول مائي

     �ساس قوي 
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��    :منحنى المعايرة  = ����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مناقشة البيان 

ومن ھذه القيمة  ‘  من السحاحة الحمضأي قبل إضافة  في البيشر قبل بدء المعايرة ا�ساسيالمحلول    ��ھي قيمة :   !�� القيمة 
  : ومن الجداء الشاردي يمكن كتابة الع4قة التالية   ����   ��  =حيث    ��يمكن حساب تركيز المحلول ا�ساسي  

�� =   !��� +        

  ومنه   حمض&      أساس& =  :عندھا يتحقق   %�� 7 =حيث    المزيج المتفاعل عند نقطة التكافؤ ��  ھي قيمة:  %� القيمة 

           ��. ��	   =   ��. ��%          = 
��.��%	
��

   ←    ��  

 :تراكيز ا�فراد الكيميائية 

��: ا�فراد ھي �      ,��        ,�	�        ,���   

 )مث4 عند النقطة   :ــ قبل نقطة التكافؤ 
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  �� = 7:    %النقطة : عند نقطة التكافؤ ــ 

=		 ����  =   !�-  .��. ��             ����� 

��.��%
�����%	

             =  �����          ,
��.��	
�����%	

 =     ��	�� 

�����	   		: ل معايرة مثا  :ـ معايرة حمض ضعيف بأساس قوي  3ــ  3�	�بواسطة   			�� +	���(  

      :الثنائيتان المتفاعلتان ھما   �	�	��
�/ ������و        ���� / �����	  

����   →      :التفاعل  معادلة  �
�	��      +    �����                   +     �	�	��

�   ������	��  

  1حمض                       2أساس              1أساس                    2حمض                                          

  ــ 3ــ 

معايرة محلول مائي     

 �ساس قوي

 بواسطة محلول مائي

 لحمض قوي     
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��   :  منحنى المعايرة  = �����     

  

  

  

  

  

  

 

 :مناقشة البيان 

  ومما سبق فإنه D من السحاحة ا�ساسأي قبل إضافة  في البيشر قبل بدء المعايرة االحمضيالمحلول    ��ھي قيمة :   !�� القيمة   

��!  =: من الع4قة   ��يمكن حساب التركيز المولي للحمض    
�
  �ن الحمض ضعيف   �� <  �����حيث   "�       

  الثنا ئيـــــــــــــة  ��0ھي نقطة يتحقق فيھا استھ4ك نصف كمية الحمض من طرف ا�ساس وعندھا يمكن تحديد  :  �عند النقطة    

   ����� /    ������		+       وذلك من ع4قة أندرسون	�� 
�����

−�

�������
      �0�  = �1  

�����وبما أن في ھذه النقطة يكون       �� =  �������   	! =  ومنه   ��� 
�����

−�

�������
  �1 =  ��0      أذن 

 ��  =½%��		.	  وأيضا  21 = 						��0 تسمى ھذه النقطة بنقطة نصف التكافؤ عندھا يكون    

����Dزدياد شوارد  وھذا راجع     �� < -       ھي نقطة التكافؤ بحيث يكون عندھا : %النقطة   التي ھي عبارة عن  �
  لھذه الشاردة مع الماء وفق المعادلة التالية ضعيف فيحدث تفاعل ثانوي   أساس

                              +     �	�	��
�   ������	��  �����

�	��      +    �����   =                               

  في المزيج بجوار نقطة التكافؤ مما يجعل ھذا ا�خير ذا طبيعة أساسية     ��وعندھا تتشكل شوارد  

 �� < -  ⟺   عند نقطة التكافؤ يكون المزيج أساسيا

 :تراكيز ا�فراد الكيميائية 

��: ا�فراد ھي   �      ,��        ,�	�    ,   �����    ,    �����  

 �  :التكافؤ نصف  نقطة فيــ  

�4نرمز بـ       : لحجم ا�ساس المضاف عند نصف التكافؤ         

  ����� 	= 	 !��
0�   ,     !* +

���,�
  = ����   ,    =  ��	.�

4 	
���	�4 	

         ��	��  

����� +  :في المحلول  وحسب قانون انحفاظ الشحنة  �� =  �����   +	  ��	��    ���� 

 ــ 4ــ 

 

    معايرة محلول مائي

 لحمض ضعيف   

 بواسطة محلول مائي

  �ساس قوي      
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�����  نجد  ��	��  أمام ����و   �����وبإھمال   
−� = ��	��   

�����ومما سبق يكون عند نقطة نصف التكافؤ    �� =  �������     

  %:  ــ عند نقطة التكافؤ  

           !��
�
%   =  �����     ‘ !�
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  = ��	��  

����� +  :في المحلول  وحسب قانون انحفاظ الشحنة   �� =  �����   +	  ��	��    ����      )............1(  

�����  نجد  ��	��  أمام ����و   �����وبإھمال    
−� = ��	��    

�����:        وحسب قانون انحفاظ مادة الحمض في المحلول  
−�  −   

��.��
������	

  =  �������		   )..............2(  

�:            نكتب ) فائقة القلة (      ��	���بإھمال  ) 1(من ���  − ��	��   =  �������  )...................3(  

  =   ��	��                       وأيضا لدينا من التكافؤ       
��.��%	
�����%	

    =  
��.��

�����%	
    .).....................4(  

��	��	�:           نجد أن )  2(في ) 4(و ) 3(بتعويض     − �����  −  ��	�� =  �������		   

�:                  إذن   ���  = �������		   

  .وبنفس الطريقة يمكن حساب تراكيز ا�فراد الكيميائية وذلك من تحديد احداثيات  تلك النقطة في جميع نقاط البيان :   م4حظة   

���بواسطة     )����مثال معايرة   : معايرة أساس ضعيف بحمض قوي  ــ 4 ــ 3� +		����			   
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  .  !�5 �المحاليل مأخوذة عند الدرجة       

  ماصة عيارية ــ  �.!5 ‘      �.!!�‘    �.!! بيشرات  سعتھا  : في حصة أعمال تطبيقية سلمت لك ا�جھزة والمواد التالية   

  ـ متر ــ   �1ــ محرك كھربائي  ــ مخ4ط  ــ حوامل معدنية  ــ جھاز ألـ    �.!5‘    �.�5ــ سحاحة سعتھا   �.!5‘    �.!�  

���حمض كلور الماء   �, ��  تركيزه  			���� = !. ! .�  ــ كواشف ملونة  ــ محرار   ���ــ محلول النشادر     �/�

  I  مونياك : ــ دراسة تفاعل النشادر مع الماء�أساسيا  ���) النشادر(ا Dغاز يعطي عند انح4له في الماء محلو.  

 ما ھو ا�ساس حسب برونستد ؟   ــ )1
 

 .أنجز جدول التقدم لتفاعل النشادر مع الماء ــ   2)  
 

��نشادر تركيزه المولي  الالناقلية النوعية لمحلول غاز ــ  3)    =  !��	.��7تساوي      �/� =  !, 8.9/.  
 

  أكتب عبارة الناقلية النوعية لمحلول ا�مونياك بدDلة التراكيز المولية ل=فراد الكيميائية المتواجدة عند حالة التوازن   أ ــ 
 
 . الناقلية النوعية المولية لكل شاردة و                

 
 ) نھمل التفكك الذاتي للماء( التراكيزالمولية النھائية ل=فراد الكيميائية المتواجدة في محلول ا�مونياكأحسب ب ــ  

  ــ 5 ــ



 

 

 . ثم أحسب قيمتهلتفاعل غاز النشادر مع الماء  :أكتب عبارة ثابت التوازن  جـ ــ  
 

+���  للثنائية      �0ةــــــــــــــالسابق وثابت الحموض :أوجد الع4قة بين ثابت التوازن   د ــ 
� ; / ;		����  

+����0    ,  ة  الحموضأحسب ثابت ه ــ   
�      ��0   .واستنتج قيمة الـ     ����;/ ;

  
<=��+

,> 	= -. + .9 ..�..��� 	, <��*�	 =  8. � .s	.�..���  ,  0?=  !� +   :   يعطى         

  ǁ  ــ معايرة النشادر بمحلول حمض كلور الماء:  

.بروتوكوD تجريبيا Kجراء عملية  معايرة محلول النشادر بمحلول حمض كلور الماء   ــ اقترح 1       

��نأخذ حجما   ــ 2      =  .من محلول النشادر ثم نضيف إليه تدريجيا محلول لحمض كلور الماء   �.! 

=المزيج فنحصل على المنحنى البياني    ��نقيس    ��من أجل كل حجم مضاف            :الممثل في الشكل   ��    �����

@ @@ @@ @@ @

.أ ــ بين الثنائيتان المتفاعلتان ثم اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث لھذه المعايرة           

  .الطريقة المتبعة التكافؤ مبينا ــ عين إحداثيات نقطة ب        

  .جـ ــ استنتج التركيز المولي لمحلول النشادر        

  .أساس ضعيف بطريقتين   ���د ــ بين أن         

+����0 ه ــ استنتج من البيان قيمة ثابت الحموضة للثنائية        
� ; / ;����  .  

  .و ــ ما طبيعة الملح الناتج عند نقطة التكافؤ        

+���ل ــ ما ھي الصفة الغالبة للثنائية         
� ; /   .علل . عند نقطة التكافؤ  ����	;

 : يعطى الجدول الجانبي . ـ متر  �1ألـ  في حالة غياب  م ــ ما ھو الكاشف الملون المناسب لھذه المعايرة        

  ــ 6ــ 

 الكاشف  �1  مجال تغير الـ
+, + > �� >  الھيليانتين 3,1
B, + > �� >  أحمر كلوروفينول 4,8
-, B > �� >  أزرق البروموتيمول 6,0

 !, B > �� >  فينول فتالين 8,2

 



 

 

Þ¨aÞ¨aÞ¨aÞ¨a   

 I  دراسة تفاعل النشادر مع الماء ــ:  

  .أو أكثر خ4ل تحول كيميائي  	��	قادر على اكتساب بروتون ) شاردة ‘ جزيء (ھو كل فرد كيميائي : ــ ا�ساس حسب برونستد  1 

  : ــ جدول تقدم تفاعل النشادر مع الماء 2 

    + : معادلة التفاعل  �	�	��
�         +  �����	 		=    ��+

�
�	��   ����	�� 

+    �	�	��
�     +  ����� 		=    ��+

�
  الحالة  التقدم  ��	����        ��	�

  ابتدائية n0  x=0  بزيادة  0  0
x  x  بزيادة  n0 - x  x  انتقالية  
x f  x f  بزيادة  n0 - x f  x f  نھائية  

+���   , IIIIبدDلة    H  كتابة عبارة أ ــ ــ  3 
��	�				 ���� ,   <��*�   ,   <=��+

  :عند التوازن  <,

+   <��*� ��
��IIII                               =  <=��+

,> ���+
��I  JK  

  : في محلول النشادر ب ــ حساب التراكيز المولية النھائية ل=فراد الكيميائية المتواجدة   

:    ــ ا�فراد ھي   ��     ‘��+
�    ‘���      ‘��      ‘	���  

=   LMN/LO     :من جدول التقدم   			0,42    	  !,8× !*�

�-,+�; 8,�� !*� ;
  =   

7�
<=��+

,>�<��*�
  		  IIII 		����     ���+

��� =  

�.        :إذن    �/�          +, � ×  !�+   =IIII ����     ���+
��� =  

                           .��/�  �, + ×  !�     =   = 
 !* +

+,�× !*+
    

0Q

��*�R
  =  IIII �����  

�  − ��  =   �����		� :ومن جدول التقدم أيضا لدينا  ����  =  !�� 	−   +, � ×  !�+  ⟺  −			S� &��	���� = &! 

8   �/��.:                                      إذن  , � ×  !��   =     �		�����  

,55وأخيرا                55.��/�	 =		   �����   

0    → : وقيمته   0جـ ــ كتابة عبارة ثابت التوازن     =
=+,�× !*+>

�

8,B× !*�
 =   , T+ ×  !�5      0 =

U��+
,V�	.��*��
�		�����

 

  :     �0‘    0د ــ الع4قة بين   

0) ..........................   1:   (لدينا     =
U��+

,V�	.��*��
�		�����

   = �0و      
���,��	.�	�����

U	��+
,V�

  ……………….(2)          

���    =:   وأيضا   ���	. �����   ………………(3)                                    0? 

 =:               نجد ) 3(‘ ) 2(‘ )  1(من     
0?

0
 0� 

 =من الع4قة    :   �0ــ حساب ثابت الحموضة   ھ  
0?

0
 0� 										←		 

 !* +

 ,T+× !*5
   = 0�  ←  5, 5 ×  !� !  =0� 

  ــ 7ــ



 

 

  :  ��0ــ استنتاج قيمة    

=                         :من الع4قة     8, �B �0�    →    − WXY�5, 5 ×  !� !�    =   − WXY0� = �0�  

ǁ  ــ معايرة النشادر بمحلول حمض كلور الماء:  

   من محلول النشادر ونضعھا في 10LNنأخذ بواسطة ماصة    :ــ البروتوكول التجريبي لھذه المعايرة  1

  نضبط الحجم ‘ بيشرمع إظافة بضع قطرات من كاشف مناسب ثم نم= السحاحة بمحلول حمض كلور الماء  

  ـ متر في البيشر حتى يلمس المحلول ثم نشغل جھاز المخ4ط  �1نغمر مس4ط الـ  ‘ عند التدريجة صفر  

  كل من السحاحة في البيشر ونقرأ في  2LNبعد ھذا الترتيب نسكب حجوم متساوية وليكن  ‘ المغناطيسي 

=ندون النتائج في جدول ثم نرسم البيان  ‘ المزيج  �1مرة قيمة ألـ   �����    ��  

�� / ���  :  الثنائيتان المتفاعلتان ھما  أ ــ  ــ 2    ,      ��+
�    / 	���  

 : معادلة تفاعل المعايرة      

    →   �����      +    ��+�	��
�               ���	��

�      +     ����	��    

  1حمض               2أساس              1أساس              2حمض                 

                                                 :  احداثيات نقطة التكافؤ ب ــ 

  :ھي طريقة رسم المماسات كما ھو مبين في الشكل  الطريقة المتبعة في تعيين احداثيات نقطة التكافؤ 

 

��=&  =: عند نقطة التكافؤ يتحقق ما يلي : جـ ــ استنتاج التركيز المولي لمحلول النشادر ,>       &����� 

  =   ��. ��%          ��. ��	     = 
��.��%	
��

   ←    �� ←  =  !,! × !
 !

  =   !, ! .��. ��      �� 

 :أساس ضعيف بطريقتين   ���		تبيان أن د ــ   
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2:"  

��%  

 
�
��% ��% 

E 

��� 

�

�� 

C 

 

{��%= 5,8 ;  ��%=  !.�}:	E 

⦁⦁⦁⦁ 



 

 

�.لدينا  :  1ط �/�    +, � ×  !�+   =IIII ����      ,.�� IIII>   ��ن4حظ أن      �� =   ��!   �/����  

  .في الماء غير تام وبالتالي فھو أساس ضعيف   ���إذن انح4ل     

  =  :  2ط 
^�

^.	S
  _�   ←         

��*��		

��
  =  _�  ←        =  !, !+�	   +,�× !*+

 !*�
  =  _�  ←   <   _�  

  في الماء غير تام وبالتالي فھو أساس ضعيف  ���إذن انح4ل    

  : من البيان   �0ــ  استنتاج   ھ  

,8  =	  ��0 =لدينا من البيان عند نقطة نصف التكافؤ   �B          ��     �8!   = ���0!  =وأيضا,�B    0� 

,5:                          إذن    5 ×  !� !     =  0� 

  :  و ــ طبيعة الملح الناتج عند نقطة التكافؤ    

,5  =:  عند نقطة التكافؤ     T     ��%  ←      - < ��%    ‘ إذن الملح ذو طبيعة حمضية  

+���ل ــ الصفة الغالبة للثنائية      
� ; /   :عند نقطة التكافؤ   ����	;

  .الصفة الغالبة ھي الحمضية   ←   %��  > ��0بما أن       

<م ــ الكاشف الملون المناسب لھذه المعايرة ھو احمر كلورو فينول حيث مجال تغيره اللوني    +, T         ��%  B, + >  
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