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  .....................................:  ثانويـة   ـة ـــــــنيــوزارة التربيـة الوط 
  .....................................: ا�ستـاذ   تبسـة:مديرية التربية لو�ية  
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  __________10_____: رقم المذكرة   ع ت 2+ت ر 2+ ر 2 : المستـوى 
  تعيين كمية المادة بواسطة المعايرة: الوحـدة   المادة وتحو�تھا: المجـال 

  

  تصنيف المحاليل : عنوان التجربـة


�	 �����ء� ��:   

 .يميز بين الحمض وا�ساس  -
 .أساس على أساس انتقال البروتونات من الحمض إلى ا�ساس  -يفسر تفاعل حمض -
- .  

  : البروتوكول التجريبي

 :ا�دوات
 حامل أنابيب -
  حامل  -

  :الزجاجيات
 أنابيب اختبار -
 سكؤو -
  دورق -
 بياشر -
 ماصة -
  حوض  -

 : ا�جھزة
  مخلط مغناطيسي -
 محرك كھربائي -

  

  : المواد الكيميائيـة 
  ليمون  -
 خل  -
  محلول صابون -
- Na2CO2  
 مشروب غازي -
- H2SO4  
- KOH  
 HClمحلول  -
 NaOHمحلول  -
 BBTكاشف  -
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I -  ل الحمضية وا�ساسية بين المحاليالتفاعل  

 
 : المحاليل الحمضية وا�ساسية  - 1

  تصنيف المحاليل إلى حمضية وأساسية  : 1نشاط 
 ،  محلول صابون، خل ، ليمون  : (ضع في كل أنبوب اختبار محلو� مائيا للمواد 

 Na2CO2  ، وأضف لھا بضع قطرات من كاشف الھيليانتين ) مشروب غازي.  
 ليانتين ؟ ما ھو لون كاشف الھي -
  .لون كاشف الھيليانتين برتقالي   -
 ما ذا تXحظ بعد إضافة الكاشف إلى المحاليل ؟  -
  حظ تغير ألوانھا ن� -
 .امY الجدول المقابل  -
 .رتب المحاليل حسب تماثل ألوانھا بوجود الكاشف   -

  
 
  
 

 .أذكره ، يتميز الليمون بطعم شائع  -
  طعمه الشائع حامض -

  
  
  
  
  
  

   )BBT( كاشف أزرق البروموتيمول ة وأساسية بواسطةتصنيف المحاليل الكيميائية إلى حمضي : 2نشاط 
  في كؤوس وبضع قطرات) الليمون عصير ، H2SO4 ، HCl ، NaOH  ،KOH(ضع محاليل مخففة من

  .في كل كأس  BBTمن  
 ماذا تXحظ بعد إضافة الكاشف إلى المحاليل ؟  -
  .لون المحاليل ر تغيي -
 .رتب المحاليل حسب تماثل ألوانھا بوجود الكاشف   -

  
  
  
 

 مع عصير الليمون ؟  BBTما لون كاشف  -
  أصفر -
   .امY الجدول المقابل  -
 ساسية صنف المحاليل السابقة إلى حمضية وأ -

  
  
  
  

  
  

  

  اللون مع الكاشف  اللون الطبيعي  المواد
  أحمر  أصفر  ليمون
  أحمر  عديم اللون  خل

  برتقالي  عديم اللون  محلول صابون
  أصفر  عديم اللون  بيكربونات

  برتقالي  عديم اللون  مشروب غازي

  أصفر  برتقالي  أحمر
  بيكربونات  محلول صابون  ليمون
    مشروب غازي  خل

  لون أزرق  لون أصفر
H2SO4 NaOH 
HCl KOH 

    الليمون عصير
 BBTاللون نع كاشف   محاليل كيميائية

H2SO4 أصفر  
HCl  أصفر  

NaOH  أزرق  
  أصفر  عصير الليمون

KOH زرقأ  
  ا�سس  ا�حماض
H2SO4 NaOH 
HCl KOH 

    عصير الليمون

  ا/ستنتاج
  

    .لون عصير الليمون الذي يأخذه مع  ا�حمراللون  الھليانتين نسمي محلو� حمضيا كل محلول يأخذ فيه   
  .الذي يأخذه مع البيكربونات  ا�صفرفيه الھيليانتين اللون ونسمي محلو� أساسيا كل محلول يأخذ  
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 أثناء تفاعل كيميائي  +Hمفھوم الحمض يتعلق بفقد  : 3نشاط 
  بواسطة حوجلة تضعھا فوق فوھة قارورة محلول مركز HClخذ كمية من غاز 

  . الذي تستقبله في الحوجلة   HClحيث يتصاعد غاز  HClلغاز  
 ماذا تXحظ ؟ ،  نكس الحوجلة فوق حوض مائيا -
  .مشكX نافورة نحو ا�على نXحظ تدفق الماء داخل الحوجلة  -
 ما ھو المحلول الذي حصلت عليه ؟  -
حمض كلور ( المحلول المتحصل عليه ھو محلول كلور الھيدروجين  -

  +Hو -Clإلى شوارد  الجزيءيتشرد حيث ) الماء 
 لموجودة في جزيئه ؟ ما نوع الرابطة الكيميائية ا -
   ) .شاردية( رابطة تكافئية مستقطبة -
 ؟  HClالناتج من تفكك جزيء  +Hكيف نسمي  الفرد  -
  .نسميه بروتون ھيدروجين  -
 .أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث بين غاز كلور الھيدروجين والماء  -
- HCl  + H2O   =    H3O

+  +  Cl-                       
 .في الماء  H2SO4استنتج معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث أثناء انحXل  -
- H2SO4 + 2H2O  =  2H3O+  +  SO4

-2                           
  
  
  
  

  مفھوم ا�ساس : 4نشاط 
  . NaOHفي بيشر وأضف إليه حجما من محلول  BBTضع كمية من محلول 

 .أكتب مXحظاتك بعد اgضافة وأكمل الرسم مستخدما ا�لوان المناسبة -
  .نXحظ تلون المحلول باللون ا�زرق  -
  . NaClأعد التجربة مع محلول كلور الصوديوم  -
 ھل يحدث تغير في اللون ؟  -
  .� يحدث تغير في لون المحلول  -
 .؟ علل  +Naھل ھذا التحول يمكن أن تسببه الشاردة  -
الذي )  +H(�نھا شاردة موجبة و� يمكنھا أن تكتسب بروتون ھيدروجين  +Na يمكن أن تسببه الشاردة ھذا التحول � -

  ) . -Inلتعطيا  HInتفقده 
 ما ھو الفرد الكيميائي المسؤول عن ھذا التحول ؟  -
  -HO: الفرد الكيميائي المسؤول عن ھذا التحول ھو  -
 .لتحول أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لھذا ا -
- HIn  + HO-  = In-  + H2O                 

  
  
 
 

  ا/ستنتاج
  

  ا�صفــرإلى  BBTيغير لون الكاشف الملون  حمضيمحلوله المائي   H2SO4النوع الكيميائي 
   ا�صفــرإلى    BBTيغير لون الكاشف الملون  حمضيمحلوله المائي   HClالنوع الكيميائي  
  ا�زرقإلى  BBTيغير لون الكاشف الملون  أساسيمحلوله المائي  NaOHالنوع الكيميائي 
  ا�زرقإلى  BBTكاشف الملون يغير لون ال أساسي المائي محلوله KOH النوع الكيميائي 

  

  النتيجة
  

  .أثناء تفاعله مع الماء )  +2H(فقد H2SO4 بينما الحمض ، أثناء تفاعله مع الماء )  +H(فقد  HCl لحمضا

 

  ا/ستنتاج
  

نستنتج أنه ،  NaOHبعد إضافة محلول  ا�زرق لمحلول أزرق البروموتيمول تحول إلى اللون ا�خضر اللون 
 OH-الذي اكتسبته شاردة  H+الذي فقد  HInواختفاء  أزرق التي تجعل لون المحلول In-تم ظھور شوارد 

+H تكتسب �نھا تستطيع أن أساسا -OHنسمي الشاردة .  H2Oلتصبح جزيء 
aq  أثناء تحول كيميائي .  

 

BBT 

Na++ OH- 
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. عندما يكون له بنية جزيئية تلون المحلول با�صفر  HInنوع كيميائي يمكن أن يوجد على شكلين يمثXن بـ BBT : 5نشاط 

  .تلون المحلول با�زرق ، له بنية شاردية  عندما يكون-Inو
  .حظ اللون ا�خضر للمحلول و�، في بيشر BBTحضر كمية من محلول  - 1

 ؟ -Inو HInكيف يمكنك شرح ظھور ھذا اللون اعتمادا على لون  -
وبالتالي فإن اللون ا�خضر ھو مزيج بين اللون ا�صفر المميز لـ متساوية  -Inو  HInإن عدد ا�فراد الكيميائية لـ -

HIn  واللون ا�زرق المميز للشاردةIn-.    
H3O( ضف حجم من محلول  - 2

++ Cl-  ( تركيزه C= 0,1mol.L بحذر إلى  
  .الرسم مستخدما ا�لوان المناسبة  أكملثم اكتب مXحظاتك و ،  BBTمحلول     

  .يتلون المحلول باللون ا�صفر  -      
Cl-,H3O(ما ھو الفرد الكيميائي من بين  -

 المسبب للتحول المشاھد في ھذه التجربة ؟)  +
H3O:  ھو  الفرد الكيميائي المسبب للتحول -

+   
  . BBTإلى كأس فيه محلول )  +Cl-,Na(أضف كمية من ملح كلور الصوديوم  - 3

 .أكتب مXحظاتك المشاھدة بعد اgضافة وأكمل الرسم مستخدما ا�لوان المناسبة -
- �  .يتغير لون المحلول  
ن من بي) ب(ھل يمكنك اoن تعيين الشاردة المسببة للتغير المشاھد في التجربة ا�ولى  -

Cl- , H3O ( الشاردتين
+ . ( 

H3O  الشاردة  -
 . ھي المسببة للتغير+

 .أكتب معادلة الكيميائي المنمذج لھذا التحول  -
-  In-  + H3O

+  = HIn + H2O                            
  

 

  ا/ستنتاج
  

حيث فقدت  HInوظھور جزيئات   In-إن اختفاء اللون ا�خضر وظھور اللون ا�صفر يدل على اختفاء شوارد 
H3O

+
aq

H3Oونسمي الشاردة ،  با�صفرالذي يلون المحلول  HInلتتحول إلى  -Inاكتسبتھاالتي  +Hشاردة  
+ 

  .أثناء تحول كيميائي  +Hتفقد  أن يمكنھا حمضا �نھا
 

 

BBT 

H3O
++Cl- 

 

 

Na++ Cl- 

BBT 


