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  األول:التمرين 

 mol / l 2-10×8.2 =Cو تركيزه اإلبتدائي:  ml100=Vحجمه  AH( نرمز له بالرمز C :محلول حمض األكسوربيك )فيتامين

  يتفاعل مع الماء .  PH=2.8له 

 والماء.AH أجز جدوال لتقدم التطور الحادث بين الحمض  /1

 .  maxXأحسب التقدم األعظمي  /2

 وم عند التوازن.نيأحسب تركيز شوارد األكسو /3
 وأحسب قيمته ثم أحسب نسبة التقدم النهائي للتفاعل.  Xeqأوجد عبارة التقدم عند التوازن  /4

 عرف حالة التوازن ، ما هي األنواع الكيميائية المتواجدة عند التوازن. /5
 ثم أحسبه. C.v. Xeq: ارة ثابت التوازن للتفاعل بداللةأعط عب /6

 ما نسبة ثابت التوازن . mol/L2-10 =Cمن أجل محلول تركيزه اإلبتدائي   /7

 

 : الثانيالتمرين 

، l/lom 3-C=10: ( لهما نفس التركيز2S( و حمض فلور الهيدروجين  )1Sنقيس الناقليتين لمحلولين مائيين لحمض اإليثانويك )

 . حصلنا على النتائج :lV=100 m: ونفس الحجم، m 2-01=K :ثابت خلية جهاز الناقلية

s5-10 .88.4=1G ( 1للمحلولS) ،s 4-19.10.2=2G  ( 2للمحلولS)  في الدرجةc°25. 

 أكتب المعادلتين لتفاعل الحمضين مع الماء. /1
 مع الماء.AH أ/ أنجز جدوال للتقدم لتطور تفاعل حمض    /2

 ل .ب/ ما هو التقدم األعظمي لكل تفاع          
 عند التوازن للتفاعل . eqXأحسب باستعمال الناقليتين التقدم  /3

 هل التفاعل الحادث تام في كل محلول. /4
 لكل محلول . PHأحسب قيمة  /5

 أعط عبارة نسبة )كسر( التفاعل و استنتج ثابت التوازن لكل تفاعل . /6
 

   الثالث:التمرين 

الموافق لمعادلة تفاعل الحمض مع الماء  Kثابت التوازن  L/mol 2-10 =0Cتركيزه  2HNO ( من الحمض0Sنحضر محلول )

 قيمته
 . C°25عند  4×4-10 

 ألي ثنائية حمض/أساس ينتمي هذا الحمض ثم أكتب معادلة انحالله في الماء.  /1
 .Kأكتب العبارة الحرفية لثابت التوازن  /2

 المحلول. PHم استنتج المتواجدة في المحلول ث O3H+عين تركيز شوارد  /3

 أحسب نسبة التقدم النهائي. /4
 مرات . 10( 0S) ف( انطالقا من تخفي1Sنحضر محلوال ) /5

 ؟Kثابت التوازن قيمة هل تتغير  /أ

 .ما هي قيمته إذا كان الجواب نعم ،نسبة التقدم النهائي نفس السؤال من أجل /ب

  الرابع:التمرين 

، نسبة تقدمه mol/L3-5.10=Cتركيزه المولي  AHنرمز له بالرمز  H2CO-CHOH-C3H: نبحمض الللنعتبر محلوال 

 . 0.147 ـ:النهائي مع الماء يقدر ب

 مع الماء . AHأكتب معادلة تفاعل  /1

 أنجز جدوال لتقدم التفاعل . /2

 .O3H ، -2OC-CHOH-C3H+والشاردتين  H2CO-CHOH-C3H أحسب التراكيز المولية للحمض  /3

 للتفاعل . Kإستنتج قيمة ثابت التوازن  /4

 

   :امساخل التمرين

 .mol/L2-10 x C=1.0 وتركيزه المولي: V=100mLنعتبر محلوال مائيا لحمض اإليثانويك حجمه: 

 ، فكانت النتيجة:m2-01 x K=1.2بجهاز قياس الناقلية، ثابت خليته:  ºC25لهذا المحلول في الدرجة:  Gنقيس الناقلية: 

 S4-10 x G=1.92. 

 من المحلول. Vاحسب كتلة الحمض النقي المنحلة في الحجم:  /1
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 اكتب معادلة التفاعل المنمذج النحالل حمض اإليثانويك في الماء. /2
 .Vللمحلول وحجمه:  Cوعبر عنه بداللة التركيز:  maxXانشئ جدوال لتقدم التفاعل.عرف التقدم األعظمي:  /3

 للمحلول: σأ/  أعط عبارة الناقلية النوعية  /4
  :بداللة الناقليةG  :للمحلول والثابتK .للخلية 

 [ بداللة التركيز المولي لشوارد الهيدرينيوم+O3H :والناقلية المولية الشاردية ،]+H3Oλ:والناقلية المولية الشاردية ،-CH3λ. 

-COO)نهمل التشرد الذاتي للماء(. 

+، G، k [ في الحالة النهائية )حالة التوازن( بداللة: O3H+استنتج عبارة: ] /ب
H3Oλ،-COO-CH3λ. .أحسب قيمته 

 المحلول. pHاستنتج قيمة  /ج

في  rfQللمحلول. ماذا يمثل  C[ والتركيز O3H+في الحلة النهائية )حالة التوازن( بداللة: ] rfQأوجد عبارة كسر التفاعل  /4

 هذه الحالة.
 (.COO3CHCOOH/3CH-للثنائية ) pkaأحسب  /5

  16g/mol(=O) M،  12g/mol( =C)M  ،1-.mol2=35mS.mH3O+λ، 1g/mol( =H)M.تعطى:  

14-Ke= 10، 1-.mol2= 4.1mS.m-COO-C3Hλ  

 

 :  سادسال التمرين

  :ننمذج التحول الكيميائي المحدود لحمض اإليثانويك مع الماء بتفاعل كيميائي معادلته 

(aq)
+O3H  +(aq)

- COO 3CH  =(l)O2H +(aq)COOH3CH 

 .تدأعط تعريف الحمض حسب برونش /1
 أكتب الثنائيتين ) أساس/حمض ( الداخلتين في التفاعل . /2
 الموافق للتفاعل . Kأكتب عبارة ثابت التوازن  /3

 حضر محلوال مائيا لحمض اإليثانويك حجمه نml100=V  و تركيزه الموليmol/L3-10×7.2 =C ـال وقيمة PH  له في

 . 3.7 :تساوي C°25الدرجة 

 . O3H+استنتج التركيز المولي النهائي لشاردة  /1

 .maxXوالتقدم األعظمي  Xƒأنشئ جدوال لتقدم التفاعل ثم أحسب كال من التقدم النهائي  /2

 .؟ ( ماذا تستنتجƒ τأحسب نسبة التقدم النهائي ) /3

 .COOH3HC ; -COO3HC  التركيز المولي لكل من: /أ  أحسب:  /4

 للثنائية )أساس/حمض( و استنتج النوع الكيميائي المتغلب، برر اإلجابة . PKaقيمة  /ب                            

 

   السابع:التمرين 

 .أن يتشكل بفعل تخثر الالكتوز الموجود في الحليب COOH-CHOH-3CHيمكن لحمض اللبن ذو الصيغة: 

 لحمض اللبن. )حمض/أساس(اكتب عبارة الثنائية  -أ    /1

، يرمز لحمض اللبن بالرمز Kaاكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل هذا الحمض مع الماء واكتب عبارة ثابت الحموضة:  -ب

AH. 

 لحليب؟.. ما هو النوع الكيميائي الغالب في هذا ا6.7أعطى القيمة   C37°الحليب عند الدرجة:  PHقياس  -ج              

 .C37°في الحليب عند الدرجة    ———   :احسب النسبة -د         

فمن أجل تفادي التشنجات إن تشكل الحمض اللبن أثناء اإلجهاد العضلي هو سبب التشنج، بينما أساسه المرافق دون فعالية.  /2

 .C°37عند الدرجة : HO-رد الهيدروكسيد: ينصح بشرب ماء أساسي، من أجل فهم هذا التأثير نمزج مع حمض اللبن شوا

 اكتب معادلة التفاعل الحادث . /أ

 احسب ثابت التوازن لهذا التفاعل. /ب
 علل استعمال المشروب األساسي لتفادي التشنجات الراجعة لحمض اللبن. /ج

 .C°25: عند PH=2.6 ،  له:mol/l 2-10×C=5لمحلول حمض اللبن تركيزه  V=100 mlنحضر حجما  /3

 األنواع الموجودة في المحلول.  احسب تراكيز /أ
 .C°25عند:  AH/A-للثنائية:    Pkaاستنتج قيمة  /ب

 .2.4x10-14هو:   C°37عند:  Ke     .3.9هو:  C°37حمض اللبن عند:  Pka يعطى: 

 

 التمرين الثامن:  

 .l1في حجم من الماء المقطر و أكملنا الحجم إلى  lHCمن غاز كلور الهيدروجين  mol 2-10حضرنا محلوال مائيا بإذابة 

[A-]eq 

[AH]eq 

https://education-dz.net

https://education-dz.net
https://education-dz.net


                    
 .ازنتطور مجل كيميائية حنو حالة التو

 
31 

 (3NH( و غاز النشادر )COOH3CH(،حمض الخل )NaOHحضرنا بعدها ثالثة محاليل أخرى لكل من الصود )

 بنفس الطريقة و بنفس المقادير.

 للمحاليل األربعة و سجلنا بعضها في الجدول.   PH ـقسنا بعد دلك قيم ال

NaOH  HCl  المحلول 

 PH قيمة الـ 10.6  3.4 

 أكمل الجدول مبينا األسباب التي جعلتك تختار صيغا و قيما معينة. -1

 أكتب الثنائيين )أساس/حمض( لكل من حمض الخل و غاز النشادر. -2

 حدد تراكيز األفراد الموجودة في محلولي حمض الخل و غاز النشادر. -3

 أوجد لكل من حمض الخل و غاز النشادر: -4

 عند التوازن. fτنسبة التقدم  /أ   

 .AKثابت الحموضة  /ب   

 حمض أو أساس. :الصفة الغالبة / ـج   

 

 التمرين التاسع:  

-3.3 =(،  HCOOH/HCOOA2pK)-3.8=(يعطى:
2NO/2(HNO A1pK.  

 . 3.1هي:له  PHقيمة الـ  l/mol 2.0 =1C :تركيزه 2HNO( لحمض النتريك 1Sمحلول ) 

  7.8له هي: PHقيمة الـ  mol/l 4.0  =2C( تركيزه Na +- HCOO+( لميثانوات الصوديوم )2Sمحلول )

 .1Kفي الماء ثم أكتب عبارة ثابت التوازن  2HNOأكتب معادلة انحالل  -1  

 . 2Kو الماء ثم أكتب عبارة ثابت التوازن  HCOO –أكتب معادلة التفاعل الحادث بين  -2  

مع تحديد الفرد الكيميائي الغالب  ب للشكل الحمضي والقاعدي لكل من الثنائيينحدد مجال التقل PHلى محور مدرج بقيم الـ ع -3  

 ( .1S(،) 2Sفي المحلولين )

،  mol 2-10×4=1n :. كمية المادة المتفاعلة لحمض النتريك هي(2S ) (،1Sمن كل من المحلولين ) ml200  =Vنمزج حجم 

 . mol 2-10×3.3= fX . قيمة التقدم النهائي عند التوازن هي: mol 2-10×8=2nالمتفاعلة من شاردة الميثانوات هي:  وكمية المادة

 .HCOO –و شاردة الميثانوات 2HNOكتب معادلة التفاعل الحادث بين حمض النتريك ا -4  

 للتفاعل الحادث. Kحسب ثابت التوازن ا -5  

 أنجز جدوال لتقدم التفاعل. -6  

 حسب تراكيز مختلف األفراد الكيميائية المتواجدة في المزيج عند التوازن.ا -7  

 . 4المزيج عند التوازن تقارب القيمة  PHباستعمال أحد الثنائيين المتواجدين في المزيج، تأكد أن قيمة  -8  

 

 التمرين العاشر:  

 مواد ملونة طبيعية. توفرها على أخذ ألوانا مختلفة نتيجة توبية( )الك HORTENSIASبعض األزهار مثل 

 )HA/+A2H(تنتمي الى ثنائيتين )حمض/ أساس( هما : HA حيث،  HA اللون البنفسجي ناتج عن جزيئة نرمز لها بالرمز

 .A1pK = 34.،  A2pK = 7.0  :هيلكل منهما على الترتيب  pKaالثابت  قيمة، )HA/A-(و

 لونه أزرق. A-لونه أحمر بينما النوع الكيميائي  A2H+ ئيالنوع الكيميا

 عرف الحمض حسب برونشتد. -1

 حدد في الثنائيتين السابقتين الشكل الحمضي والشكل األساسي. -2
 في الماء باعتباره حمضا. HAكتب معادلة انحالل ا / أ -3

 قيمته. ثم أحسب ؟لهذا التحول، كيف يسمى في هذه الحالة Kكتب عبارة ثابت التوازن ا/ب

4- pH  محلول مائي للنوع الكيميائيHA  10هو. 

 .  ———حسب النسبة ا /أ
 ؟حدد النوع الكيميائي الغالب. ماذا تستنتج عن لون المحلول /ب

 .افي الماء باعتباره أساس HAكتب معادلة االنحالل ا /أ -5

 .Keو  A1K :ثم أوجد عبارته بداللة K’كتب عبارة ثابت التوازن ا/ب

 .HA ،+A2H  ،-Aحدد مجال التغلب لألنواع الكيميائية  pHالـ  على محور مدرج بقيم -6

 بإمكانها تغيير لونها حسب نوعية التربة. HORTENSIASلماذا أزهار  -7

 

 [A-]eq 

[AH]eq 
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    التمرين احلادي عشر:

 .0C  :تركيزه COOH3CH ليكن المحلول المائي لحمض اإليثانويك 

 يثانويك في الماء ثم أنشئ جدول التقدم للتفاعل الحادث.كتب معادلة انحالل حمض اإلا -1

 .0C ،τ :بداللة )COO3COOH/CH3CH- (للثنائية AKكتب عبارة ثابت الحموضة ا -2

 τتقدم التفاعل  مختلفة نحسب نسبة 0C يثانويك تراكيزها لعدة محاليل مائية لحمض اإل σبواسطة قياس الناقلية النوعية  -3

 ،الموافقة
 لتجريبية في الجدول:نسجل النتائج ا

4-10×0.5 3-10×0.1 3-10×0.5 2-10× 0.1 (mol/L)0C 
1-10×6.1 2-10×5.12 2-10×6.5 2-10× 0.4 τ 

    0C/1 

    )τ-/(12 τ 

 أكمل الجدول. -

 . —بداللة  ——  أرسم منحنى تغيرات -4
 .)COO3COOH/CH3CH-(للثنائية  AKاستنتج بيانيا ثابت الحموضة  -5

 

 التمرين الثاني عشر:  

يثانويك، حمض الميثانويك، حمض اإل من كل من المحاليل التالية: mol2-2x10 :نحقق خليطا متساوي الموالت يحتوي على

 . ml V= 100: إيثانوات الصوديوم وميثانوات الصوديوم. من أجل الحصول على محلول حجمه

انويك وحمض ض الميثاللتين يشارك فيهما حم (حمض/أساس)الموافقتين للثنائيتين  روتونيتينلتين النصفيتين الباكتب المعاد /1

  .اإليثانويك
 اكتب معادلة التفاعل بين حمض الميثانويك وشوارد اإليثانوات. /2
 .الموافقة لهذا التفاعل K :احسب ثابت التوازن /3

 .0rQ :احسب كسر التفاعل في الحالة االبتدائية /4

 ؟هل الجملة تتطور في اتجاه تشكل حمض اإليثانويك أم في اتجاه تفككه /5
    COO3COOH/CH3(CH2aPk- =(HCOOH/HCOO1apk  ،  4.7)-3.8=(  :يعطى

 

 التمرين الثالث عشر:  

 .نه أصفرلو  Ind-لونه أحمر، وشكله األساسي  HInd(aq)الهيليانتين كاشف ملون شكله الحمض 

 :واحسب قيمته عند )HInd/Ind-(اعط عبارة ثابت الحموضة للثنائية  .اكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل الهيليانتين مع الماء /1

°C25. 

 HInd[10]>-[Ind[وأصفر إذا كان  Ind]10<[HInd]-[يكون لون محلول مائي يحتوي قطرات الهيليانتين أحمر إذا كان  /2

  .حدد منطقة التحول اللوني /أ
 ؟.ما هو اللون الحساس للهيليانتينوما المقصود باللون الحساس  /ب
  ؟.لماذا نضيف بضع قطرات فقط من الهيليانتين /ج

ذا ، ماmol/l2-10 هو: aq]+O3[Hنضيف بعض قطرات من الهيليانتين إلى محلول لحمض كلور الماء تركيزه بشوارد  /3

 ؟.الهيليانتين يصبح لون
 .C°25 :عند 3.8 :هو )HInd/Ind-(للثنائية  pka  :يعطى

 

 شر:  ع رابعالتمرين ال

اء من الحمض النقي في الم m. بإذابة كتلة 1C( لهذا الحمض تركيزه 1Sنحصر محلوال ) .HHCOO :حمض النمل صيغته

 .       L1المقطر ثم نكمل الحجم إلى  

 أساس. -أنه  تفاعل حمضكتب معادلة انحالل الحمض في الماء مبينا اأ/    /1
 .؟حمض( المشاركتين في التفاعل/هي الثنائيتين )أساس ماب/                

  l / olm 0.1 ( تركيزه الموليOH ++Na -بمحلول مادات الصوديوم ) ml 10( قدره 1Sمن المحلول ) 1Vنعاير حجما  /2

=2C .نحصل على قيم PH يمثل المنحنى تغيرات، بعد كل إضافة PH 2المضاف  حجم الصودا  بداللة لولالمحV، (2V)ƒ =PH   . 

τ 2 

1-τ 

1 

0C 
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 .أوجد إحداثي نقطة التكافؤ /أ
 (.1Sللمحلول )  1Cحسب التركيز ا /ب

الموافقة لحمض حمض( /)أساس :للثنائية PKaعين بيانيا قيمة  /ج

 النمل.

  .    mحسب الكتلة ا /3

 كتب معادلة تفاعل المعايرة.ا /4
 مزيج بعد إضافة  حسب مختلف تراكيز األفراد الموجودة في الا /5
mL5 ات الصوديوم.ءمن محلول ما 

 

شر:  ع امسالتمرين اخل

  

 محلول، mol/l 2-10 =1C :( تركيزه المولي1S) :(NaOH، محلول ماءات الصوديوم )PH ـمحلوالن أساسيان لهما نفس ال

                                           .mol/L 2- 10×71=2C :( تركيزه2S) :N-3(5H2C)يثيل أمين إثالثي 

 .المحلولين PHأوجد  /1

للثنائية )أساس/حمض(  PKa  ـ( وأستنتج قيمة ال2Sأحسب تراكيز مختلف األنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول ) /2

 .مينأيثيل إالموافقة لثالثي 
 .                                                                              mol/L  2- 10× 5=3C: ( تركيزه3Sور الماء )( باستعمال محلول حمض كل2Sمن) ml 20( و 1Sمن ) ml 20نعاير  /3

 .أوجد حجم الحمض المضاف عند نقطة التكافؤ لكل معايرة /أ

 .أكتب معادلة التفاعل في كل حالة /ب

 أرسم كيفيا الشكل التقريبي لمنحنى المعايرة لكل تجربة. /ج
                                

 شر:  ع سادسالتمرين ال

 بإذابة كمية من الحمض في الماء.  COOH5H2C :من محلول حمض البروبانويك L1ثم تحضير   -1

 .أكتب معادلة انحالل الحمض في الماء /أ

 ماهو أساسه المرافق.    /ب
 أحسب:، 4.9 :للثنائية الموافقة هو PKaو  C0 25ي الدرجة ف PH= 3.1إذا كان المحلول الحمضي يملك   -2

  .[AH[ / ]-Aالنسبة ] /أ

 تراكيز مختلف األفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول. /ب
 للمحلول الحمضي. 0Cأحسب التركيز االبتدائي  /ج

 .  4.9 :المحلول الناتج PHفكان  mol/L0.1 =C  :من محلول الصود تركيزه Vنضيف للمحلول السابق حجما   -3

 [ مع التعليل. AH[ / ]-A]  استنتج دون حساب /أ

 .Vحسب الحجم المضاف جـ / ا كتب معادلة تفاعل المعايرة.ا /ب

 

 عشر:   سابعالتمرين ال

 .2.4هو:له  PHنحضر منه محلوال مائيا  mol/L 1- 10=1C :تركيزه المولي AHلدينا حمض  /1

 ضعيف. AHبين أن الحمض  /أ

 .τ :أحسب نسبة التقدم /ب

   .mol/L 1- 10=2C :بمحلول يحتوي هيدروكسيد البوتاسيوم تركيزه AHمن محلول الحمض  ml20نعاير  /2

 . ؟ماهو حجم محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الذي يجب إضافته لمحلول الحمض لبلوغ التكافؤ /أ
 -للثنائية ) PKaقيمة  الموجودة في المزيج وأستنتج أحسب تراكيز األفراد ،8.2 : المزيج الناتج عند التكافؤ PHذا كان إ /ب

A/AH.) 

 المستعمل.  AHاستنتج من الجدول الصيغة المجملة للحمض  /ج
-COO5H6COOH/C5H6C -COO3COOH/CH3CH -HCOOH/HCOO الثنائية: - A/AH 

4.2 4.8 3.7 PKa 
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 الوحدة الرابعة: 34

 
 شر:  ثامن عالتمرين ال

mol/l  = BC :( تركيزهHO  ++Na-بمحلول الصود ) AHلمحلول حمض الالكتيك نرمز له بالرمز  ml20=1Vنعاير حجما 
2-10×5. 

 النتائج التجريبية تسمح برسم الجدول التالي :

(ml)BV 0 2.0 4.0 6.0 8.0 10 11 11.5 12 12.5 13.0 

pH 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 4.6 4.9 6.3 8.8 10.7 11.0 

 اعل الحادث و ما هي مميزاته.كتب معادلة التفا -1

 حسبه.اثم  Kأكتب عبارة ثابت التوازن  -2

 يمثل الصفة الغالبة قبل بداية المعايرة. A–أو  AHباستخدام مخطط الصفة الغالبة حدد أي الفردين  -3

 .EBVالحجم المسكوب عند التكافؤ عند التكافؤ، و PHستنتج من الجدول قيمة ا -4

 ض الالكتيك المعاير.أحسب تركيز محلول حم -5

 .aPK ،  14-10  =eK( A/AH-) =9.3يعطى:  

 التمرين التاسع عشر:  

 . AHمجهولة نرمز له بالرمز  2O2nHnC  :حمض عضوي صيغته

في الماء المقطر ثم  6g.m=4لهذا الحمض بإذابة كتلة   )1S(نحضر محلوال مائيا 

 مجهول. 1S(  1C(ركيز  المحلول الناتج ت .1L إلىنكمل الحجم 

 :قدره )1S(نعاير حجما من المحلول  AHمن أجل معرفة صيغة الحمض 

=10mL1V  2(بواسطة محلولS(  لماءات الصوديوم) -+Ho+Na( تركيزه: 

1 mol/L.=02C. 

 كتب معادلة التفاعل الحادث أثناء المعايرة.ا -1
 لهذا التفاعل. Kأحسب ثابت التوازن  -2

لماءات  2Vبداللة الحجم المضاف     ——يمثالن تغيرات  )2(، )1(نين البيا -3

 الصوديوم.
 .)2S(بواسطة  )1S(يعبر عن معايرة  )2(، )1(أي البيانين  /أ

 .)1S(للمحلول  1Cأحسب التركيز  /ب

 .(AH)أوجد صيغة الحمض  -4

 أحسب تركيز مختلف األفراد الكيميائية المتواجدة في المزيج -5
 .)2S(من  5mL2V=بعد إضافة حجم  

M(C)=12g/mol ; M(H)=1g/mol M(o)=16g/mol ;  ;يعطى: 

 4-10x6.)=1-(AH/AAK 

 

 التمرين العشرون:  

 يحتوي الحليب على حمض الالكتيك )حمض اللبن( الذي تزداد كميته عندما ال تحترم شروط الحفظ.

 .moL/L 2-10×2.4 :كيز حمض الالكتيك فيه عنويكون الحليب غير صالح لالستهالك إذا زاد تر

 (.HA( ونرمز لها اختصار )COOH-CHOH-3CHالصيغة الكميائية لحمض الالكتيك هي )

 ه.، طلب األستاذ من تلميذين تحقيق معايرة عينة من حليب قصد معرفة مدى صالحيتاألعمال المخبريةأثناء حصة 

 التجربة األولى: 

  :زه الموليمن الحليب وعايره بمحلول هيدروكسيد الصوديوم )محلول الصود( تركي ml 20 =AVا أخذ التلميذ األول حجم    

mol/L 2- 10×5.0=BC  متتبعا تغيراتPH  المزيج بواسطةPH متر، فتحصل على المنحنى الممثل في الشكل.  

 :التجربة الثانية

المحلول الناتج  ثم عاير ml 200المقطر الى أن أصبح حجمه  من الحليب ومدده بالماء ml 20 =AVأخذ التلميذ الثاني حجما     

 :درهقبمحلول الصود السابق مستعمال كاشفا ملونا مناسبا ، فالحظ أن لون الكاسف يتغير عند إضافة حجم من الصود 

  ml 12.9 =BV . 

 أكتب معادلة التفاعل المنمذج لعملية المعايرة.  -1
 ضع رسما تخطيطيا للتجربة األولى.  -2
 .هل يؤثر ذلك على نقطة التكافؤ؟ ،ا أضاف التلميذ الماء في التجربة الثانية؟لماذ  -3

[A-] 

[AH] 
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 .ازنتطور مجل كيميائية حنو حالة التو

 
35 

عين التركيز المولي لحمض الالكتيك في الحليب المعاير   -4

ماذا تستنتج عن مدى صالحية الحليب المعاير  في كل تجربة.

 .؟لالستهالك
  .برأيك أي تجربة أكثر دقة؟  -5
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