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 تفاعالت الحمضية القاعدية ال

Réactions acido-basiques  
 

 

  برونشتدنظرية تعرف الحمض والقاعدة حسب :  1نشاط تجريبي  
   حوجلتان مماثلتان تحتوي إحداهما على غاز الهيدروجينHCl (g )      وتحتوي األخرى على غاز األمونياكNH3 (g ) . 

  الضغط  يكون كلورور  الهيدروجين واألمونياك في الحالة الغازية الظروف اإلعتيادية لدرجة الحرارة و يف. 

  يسمى كلورور يتكون من دقائق صغيرة للمركب األيوني الصلب  هذا الدخان األبيض . خرى فلالح  تكون دخان ببيض حداهما على األ إ وبسرعة نضع، نفتح الحوجلتين

NH4) (s)األمونيوم صيغته   
+
+Cl

 -
)  . 

  إستثمار: 

 تب معادلة التفاعل الحاصل بين غاز األمونياك وغاز كلورور الهيدروجينبك .1

 بمقارنة اللواتج والمتفاعالت ، حدد اللوع الكيمائي التي يتم تبادله بين المتفاعلين  .2

Hوتون  اللوع الكيميائي الذي يفقد البر" برونشتد " يسمي  .3
+ 

حدد كل .  ( base) ئي الذي يكتسبه بالقاعدة واللوع الكيما  ( acide )  بالحمض )بيون الهيدروجين  ( 

 . من الحمض والقاعدة في هذا التفاعل 

 قاعدة إستلتج تعريف  له –يسمى هذا التفاعل بتفاعل حمض  .4

 

 

  المقرونة لهذه المزدوجةونصف المعادلة حمض / إبراز مفهوم المزدوجة قاعدة :  2نشاط تجريبي 
 نصب في كأس حجما V = 50 mL   كلورور األمونيوم  من محلول(aq) )  ( NH4

+ 
(aq)

   
+Cl

 -
                          ونضيف إليه نفس الحجم من محلول هيدوكسيد الصوديوم  

( Na
+ 

(aq) + OH
- 
 (aq ) )  فيحدث تفاعل يلتج عله غاز األمونياك 

 ل كلورور الهيدروجين فيتكون دخان ببيض هو كلورور األمونيوم وللكشف عله نقرب قضيبا زجاجيا مبلال بمحلو. مونياك برائحة قوية يتميز غاز األ . 

  إستثمار : 

ما اليشاركان في التفاعل ، وانه بكتب معادلة التفاعل الحاصل  بين المحلولين إذا علمت ان بيونات الكلورور وبيونات الصوديوم بيونات غير نشيطة في هذا التفاعل بي بنه .1

 ناتج اخر هو الماءمونباك هلاك باإلضافة لغاز األ

 حدد الحمض والقاعدة في هذا التفاعل معلال جوابك  .2

NH4قارن تصرف بيون األمونيوم  .3
+ 

(aq)
     

نسمي المجموعة المكونة من اللوعين الكيميائيين . في اللشاط السابق  NH3مع تصرف جزيئة األمونياك      في هذا التفاعل 

NH4
+ 

(aq)
      

NH4حيث يسمى  ( couple acide/base )حمض   /  بمزدوجة قاعدة NH3 (g )و  
+ 

(aq)
      

،  بالقاعدة المرافقة والعكس صحيح NH3 (g )بالحمض و 

 بكتب هذه المزدوجة

ظروف التجريبية يمكن ان يتحول الى قاعدته المرافقة بو تتحول القاعدة الى الى الحمض المرافق لها حسب ال  من خالل المثالتن السابقين نستلتج بن حمض المزدوجة .4

هذه المعادلة بلصف المعادلة حمض  ، وتسمىالسهمين يمين سهمين  مع كتابة المتفاعل على يسار واللاتج على وللتعبير عن التحولين الممكلين نكتب المعادلة ب. المتوفرة 

 : ضعلما بن المتفاعل هو الحم لمزدوجات التاليةالمقرونة لحمض قاعدة بكتب نصف المعادلة . قاعدة 

 قاعدة - نصف المعادلة حمض  إسم القاعدة إسم الحمض المزدوجة

NH4
+ 

(aq)
  
/  NH3 (g )  

 

  

CH3COOH (aq) / CH3COO
- 

(aq)  

 

  

            
 (aq)  

 

  

 (aq)  (aq) / C  
   HC  

   

 

  

HNO3 (l) / N  
       

 

  

        /    (l)  

 

  

O(l) /        
       

 

  

إستلتج  األنواع . هو اللوع الكيمائي الذي يلعب دور الحمض في مزدوجة ما ودور القاعدة في مزدوجة بخرى   amphotèreبو األمفوتير     ampholyteاألمفوليت   .5

 الكيميائية التي تعلب دور األمفوليتات

 

  قاعدة  –معادلة التفاعل حمض :  3نشاط 

Hال يتم فقدان بروتون 
+ 

من قبل نوع كيميائي
  

 .  )قاعدة  (تون ائي بخر قادر على إكتساب هذا البروإال بوجود نوع كيمي )حمض  (

   / A1Hقاعدة البد من بن تشارك مزوجتين    –إنطالقا من هذه الخاصية ، فكل تفاعل حمض 
   / A2Hو    

Hللمزدوجة األولى البوتون  A1Hحيث يفقد الحمض    
+ 

وفق 

  لتكسبه القاعدة   1المعادلة 
 ليتفاعل حمض المزدوجة األولى بقاعدة المزوجة الثانية  2للمزدوجة الثانية وفق المعادلة   

  استثمار: 

 انية المقرونة للمزدوجة الث 2المقرونة للمزدوجة األولى والمعادلة  1بكتب المعادلة  .1

 بكتب هذه المعادلة الحصيلة. لمزدوجتين مع نصفي المعادلة المقرونتين لوللحصول على هذه المعادلة نقوم بج, قاعدة  –تسمى المعادلة الحصيلة بمعادلة تفاعل حمض  .2

 

 

 تمرين تطبيقي: 
 :قاعدة التي يمكن بن تحدث بين  –بكتب معادلة  التفاعل حمض  .1

    حمض المزدوجةO /        
   وقاعدة المزدوجة    

      

     وقاعدة المزدوجة       /    حمض المزدوجة   
      

     وقاعدة المزدوجة                    حمض المزدوجة    
     

   

     +              :  في التفاعل   حدد المزدوجتان المتدخلتان .2
   (aq)          (l)             (aq)                  +  (aq)      
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  حمض للكاشف الملون  بزرق الروموتيمول / إبراز  المزدوجة قاعدة :  4نشاط تجريبيbleu de bromothymol ( BBT )    

شكله  يأخد الكاشف الملون . حمض يتميز حمضها بلون وقاعدتها المرافقة له بلونين مختلفين / مزدوجة قاعدة   )  (indicateur coloré  الكاشف الملون

ة ونظرا لطول الصيغة الكيميائية للكواشف نرمز لمزدوج. المحلول الذي يوجد فيه بي حسب الوسط الحمضي او القاعدي  PHالحمضي بو شكله القاعدي حسب 

HIn / In    :الكاشف الملون بالكتابة 
- 

 . 

يأخد شكلين ممكلين حسب الظروف وهو ملون عضوي ,  C27H28Br2O5S، صيغته اإلجمالية      (BBT)في هذه اللشاط ندرس كاشف بزرق البرمووتيول  

 : )في وسط بو قاعدي   (وجد فيها التي ي

  شكل حمضي صيغتهC27H28Br2O5S   نرمز له بالكتابةHIn 

  شكل قاعدي صيغتهC27H27Br2O5S
- 
Inنرمز له ب بالكتابة     

-
 

H3O )    )وسط حمضي  (  من محلول كلورور الهيدروجين  Vوللتأكد من ذلك نقوم بما يلي ، نضع حجما 
+  

(aq)  +  Cl 
– 

(aq ) )  ونضيف له   1في كاس

Na )    )وسط قاعدي  (ل هيدروكسيد الصوديوم من محلو Vونضع نفس الحجم    (BBT)قطرات من بزرق البروميتمول    
+ 

 (aq)  +  OH
- 

(aq) )   ونضيف له

 .قطرات من بزرق البروموتيمول 

  إستثمار : 

H3Oوجود األيونات   (ما اللون الذي يأخده الكاشف المولد في الوسط الحمضي   .1
+ 

OHوجود بيونات    (؟ وما اللون الذي يأخد في الوسط القاعدي   )
- 

 ؟ ) 

H3Oحيث توجد األيونات  1ي الكاس ف .2
+ 

Inبوقرة تتفاعل هذه األيونات مع الشكل القاعدي  
- 

للكاشف ، إعط المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل ثم إستلتج   

 معادلة التفاعل  محددا شكل الكاشف الموجود في المحلول 

HOحيث توجد األيونات  2في الكاس  .3
-  

للكاشف ، إعط المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل ثم إستلتج   HInالشكل الحمض بوقرة تتفاعل هذه األيونات مع  

 . معادلة التفاعل  محددا شكل الكاشف الموجود في المحلول

Inألزرق البروموتيمول واللون المميز للشكل القاعدي   HInإستلتج مما سبق اللون المميز للشكل الحمضي  .4
- 

 ألزرق البروموتيمول 

 

 حمض للكاشف الملون  بزرق الروموتيمول / إبراز  المزدوجة قاعدة :  4 نشاط تجريبيbleu de bromothymol ( BBT )    

يأخد الكاشف الملون  شكله . حمض يتميز حمضها بلون وقاعدتها المرافقة له بلونين مختلفين / مزدوجة قاعدة   )  (indicateur coloré الكاشف الملون 

ونظرا لطول الصيغة الكيميائية للكواشف نرمز لمزدوجة . المحلول الذي يوجد فيه بي حسب الوسط الحمضي او القاعدي  PHحسب الحمضي بو شكله القاعدي 

HIn / In:    الكاشف الملون بالكتابة 
- 

 . 

شكلين ممكلين حسب الظروف  وهو ملون عضوي يأخد,  C27H28Br2O5S، صيغته اإلجمالية      (BBT)في هذه اللشاط ندرس كاشف بزرق البرمووتيول  

 : )في وسط بو قاعدي   (التي يوجد فيها 

  شكل حمضي صيغتهC27H28Br2O5S   نرمز له بالكتابةHIn 

  شكل قاعدي صيغتهC27H27Br2O5S
- 
Inنرمز له ب بالكتابة     

-
 

H3O )    )وسط حمضي  (  من محلول كلورور الهيدروجين  Vوللتأكد من ذلك نقوم بما يلي ، نضع حجما 
+  

(aq)  +  Cl 
– 

(aq ) )  ونضيف له   1في كاس

Na )    )وسط قاعدي  (من محلول هيدروكسيد الصوديوم  Vونضع نفس الحجم    (BBT)قطرات من بزرق البروميتمول    
+ 

 (aq)  +  OH
- 

(aq) )   ونضيف له

 .قطرات من بزرق البروموتيمول 

  إستثمار : 

H3Oوجود األيونات   (لد في الوسط الحمضي  ما اللون الذي يأخده الكاشف المو .1
+ 

OHوجود بيونات    (؟ وما اللون الذي يأخد في الوسط القاعدي   )
- 

 ؟ ) 

H3Oحيث توجد األيونات  1في الكاس  .2
+ 

Inبوقرة تتفاعل هذه األيونات مع الشكل القاعدي  
- 

للكاشف ، إعط المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل ثم إستلتج   

 التفاعل  محددا شكل الكاشف الموجود في المحلول معادلة 

HOحيث توجد األيونات  2في الكاس  .3
-  

للكاشف ، إعط المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل ثم إستلتج   HInبوقرة تتفاعل هذه األيونات مع الشكل الحمض  

 .معادلة التفاعل  محددا شكل الكاشف الموجود في المحلول 

Inألزرق البروموتيمول واللون المميز للشكل القاعدي   HInن المميز للشكل الحمضي إستلتج مما سبق اللو .4
- 

 ألزرق البروموتيمول 

 

  حمض للكاشف الملون  بزرق الروموتيمول / إبراز  المزدوجة قاعدة :  4نشاط تجريبيbleu de bromothymol ( BBT )    

يأخد الكاشف الملون  شكله . حمض يتميز حمضها بلون وقاعدتها المرافقة له بلونين مختلفين /  مزدوجة قاعدة  )  (indicateur coloré الكاشف الملون 

ونظرا لطول الصيغة الكيميائية للكواشف نرمز لمزدوجة . المحلول الذي يوجد فيه بي حسب الوسط الحمضي او القاعدي  PHالحمضي بو شكله القاعدي حسب 

HIn / In:    الكاشف الملون بالكتابة 
- 

 . 

وهو ملون عضوي يأخد شكلين ممكلين حسب الظروف ,  C27H28Br2O5S، صيغته اإلجمالية      (BBT)في هذه اللشاط ندرس كاشف بزرق البرمووتيول  

 : )في وسط بو قاعدي   (التي يوجد فيها 

  شكل حمضي صيغتهC27H28Br2O5S   نرمز له بالكتابةHIn 

  شكل قاعدي صيغتهC27H27Br2O5S
- 
Inرمز له ب بالكتابة   ن  

-
 

H3O )    )وسط حمضي  (  من محلول كلورور الهيدروجين  Vوللتأكد من ذلك نقوم بما يلي ، نضع حجما 
+  

(aq)  +  Cl 
– 

(aq ) )  ونضيف له   1في كاس

Na )    )وسط قاعدي  (من محلول هيدروكسيد الصوديوم  Vونضع نفس الحجم    (BBT)قطرات من بزرق البروميتمول    
+ 

 (aq)  +  OH
- 

(aq) )   ونضيف له

 .قطرات من بزرق البروموتيمول 

  إستثمار : 

H3Oوجود األيونات   (ما اللون الذي يأخده الكاشف المولد في الوسط الحمضي   .1
+ 

OHوجود بيونات    (؟ وما اللون الذي يأخد في الوسط القاعدي   )
- 

 ؟ ) 

H3Oحيث توجد األيونات  1في الكاس  .2
+ 

Inقرة تتفاعل هذه األيونات مع الشكل القاعدي بو 
- 

للكاشف ، إعط المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل ثم إستلتج   

 معادلة التفاعل  محددا شكل الكاشف الموجود في المحلول 

HOحيث توجد األيونات  2في الكاس  .3
-  

جتان المتدخلتان في التفاعل ثم إستلتج للكاشف ، إعط المزدو  HInبوقرة تتفاعل هذه األيونات مع الشكل الحمض  

 .معادلة التفاعل  محددا شكل الكاشف الموجود في المحلول 

Inألزرق البروموتيمول واللون المميز للشكل القاعدي   HInإستلتج مما سبق اللون المميز للشكل الحمضي  .4
- 

  ألزرق البروموتيمول

 

 


