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 	���ا) 1-1�� : 	�ري- و ا	���
ة ��� ��و

� ا	��� *    �   ..-ل )+��% آ"�"�!  +��Hو)�ن  ريرريرريرريرتحتحتحتح ه� آ% �ع آ"�"�!  ��در �

� ا	���
ة *    �  ..-ل )+��% آ"�"�!  +��Hو)�ن تثبيت تثبيت تثبيت تثبيت  ه  آ% �ع آ"�"�!  ��در �
  : 	 ���أ*  

NH4 أی�ن ا&��!��م - COOHCH3 ا"ی�!�ی����   -  HCℓ آ��رور ال���رو���  -:  أ��ض -  
+.  

  NH3 ا&��!�ك - -CH3—COO ات أی�ن ا"ی�!� -:  ,�ا+�   -  

ة-23دو01 ���) 1-2��� :  
+�ة : ـ �:9 ا	�2دو01 ���
ة 83 ��� و ���
)ه ا	��ا0�6 و �23 	5- )��4ن 23دو01 ���  * ,  /���.  
+�ة  +        +H : الCD6 بA@? ال�6دل	 ال=ل�	 �ل ال�2� إل: ,+�93 ال�4ا78	 أو!456 +� 23 *  , �           ���  

ل� *   �  :  
CH3-COOHaq/ CH3-COO-

aq                : CH3-COOH aq � CH3-COO-
 aq + H+  

   NH4
+

aq/ NH3 aq                                    :         NH3 aq + H+      �  NH4
+

 aq 


ة-)+��% ���) 1-3 ��� :  

−اAو	� ��� ا	�2دوHA1 01 �"8 �ت)?�دل ��و)�آ% )��ل <�
ث .-	ه ه�  ���
ة - )+��% ��� *       
11 / AHA 

−و
2A 012دو�	ة ا
��� 0"�B	ا−

22 / AHA.  
+I ب�� ا+=45!إذا : ��ل*    J=ال 	�!Dدو�=��  إ�Kال�CH3-COOHaq/ CH3-COO-

aq  و    NH4
+

aq/ NH3 aq L=D!:  
CH3-COOH aq �   CH3-COO-

 aq   +    H+   
NH3 aq +    H+    �  NH4

+
 aq                              

CH3-COOH aq + NH3 aq � CH3-COO-
 aq + NH4

+
 aq             

� ا"ی�!�ی� M3 42رال45و�3ن ال�     �� 	NیK� 4فP ��  9=�5�3ك  . �� 4Pف ا&��!�
  

2(  ���	�Hp���� ه و:  
 

2-1 ( C>�D(pH   

ل��7ارـال�2ل�I ال�JJR	 ب pH!46ف:   [ ]+−= OHLogpH 3   

T�[H3O
!ا&وآ�Wال��7	 ال�6دی	 ل=4آ�K أی�!ت   [+�A+ 456� ل���ة ب ��م 1. −Lmol .  

 	X�2��:  

 * �Dی� �WD+ م �23ی���!�Wت ا&وآ ��ا43آ�K أی�!,YZ!pH2لال���	,Y6�5] الZ=ب ،:   

                                        1. −Lmol   [ ] pH
OH

−
=

+ 103 

 * ^�� ،	JJRال� 	ئ�1216: ` ی@�a ال=46ی? إ` ل��2ل�I ال� .10.5.10 −−−−
≤≤ LmoCLmo ll   

  :.�F"�ت) 2-2

    AADی�pH de�� TبP ل����2ل Iه 	مأ �� �846P  ي�+, Tب،	,Y6ال LW1 : و�. −Lmol [H3O
+] = 10-pH : 

  .ال���2ل أ,�e�� I	ی�Dن m8ن 43آ�K أی�!ت ا&آ�W!��م ی�Dن ص4�kا و ، pH≤7 إذا آن -

  .ال���2ل أآ��e�� 4	ی�Dن ی�Dن آ4�5ا و ا&آ�W!��م m8ن 43آ�K أی�!ت ،  pH≥7إذا آن -
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  :pH�"�س) 2-3

-  I�� ،ن��� ?n . pH≤6,7زرقا& و pH≥6ص4Jیtخr ال��ن ا&:  BBTبس=�6ل آ

  50 ص IDn11 . �ل ال�I@2! pH�2 +�: ,��	 473ی�5	 ل��7	pHبس=�6ل ورق -

 50 ص IDn 12 . ال���2لpH ـ �=I@2! 4 +�: ,��	 د,�7	 ل-pHبس=�6ل ��ز -
 

3 (�
 :�$#ت ا
 ��� و "�! ا
 ��� ا
3-1(   �        الهيدروجينالهيدروجينالهيدروجينالهيدروجيندراسة محلول مائي لكلورور دراسة محلول مائي لكلورور دراسة محلول مائي لكلورور دراسة محلول مائي لكلورور       : إ��از )��ل آ

  45  ا	M+�0 1ا	L��ط ا	��J<?            ::::تجربة تجربة تجربة تجربة * 
- Lیr! زy ال���رو��� آ��رور HCℓ d8 ء  .ال��Dری�ری� ، أو ���2ل ���I@2A +�: ���2ل آ��رور ال���رو���8 ،ال�

-ن ه�=�+J=ن ال�)()( :  ال�Kدو�= / aqg CHC −
ll 3)(2)( و /

l
OHOH aq

+.  

6دل-�  I+J=ال 	                                 :

)()(3)(2)(

)(3)(2

)()(

aqaqg

aq

aqg

COHOHHC

OHHOH

HCHC

−+

++

+−

+→+

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

→+

+→

ll

ll

l

l                                                         

     - C�7!pH��2ل�   dئ�)S( �ری�ری��Dال �4312آ��K و�V = 50 mL{�9  ل�2 .10 −−= LmoC l ،	Zب�اس   pH -4=� ،}A8 �:  

       0,2=pH.  

:                               ال�5ئ�	 HCℓ آ��	 �دة -
l

l

l

mmo
mo

VCHCin

5,0
10.5010

)(
32

=
×=

×=
−−  

ز آ��رور ال���رو��� -      y I+J3 ول �73م�� :  
  

)()(3)(2)( aqaqg COHOHHC −+
+→+ ll

l

  

n(Cℓ-) n(H3O
+) n(H2O) n(HCℓ) ـال=�7م ب mmoℓ 	ل  ال�{��+	�

 ال2ل	 ال�5ئ�	 0 0,5 ب�48ة 0 0

x x 0,5 ب�48ة - x x  	ل�	Zوس�  

maxx  maxx – 0,5 ب�48ة  maxx  maxx ء آ�d ل�ل	  J=ـاخ HCℓ 

fx  fx �48ةب   0,5 – fx  fx ئ�	 �Aال 	ل  ال={4ی�5	ال2

  
+I ال��2 آ��، d8 ه�r ال2ل	    I@2! maxx +�: ال=�7م ا&,@: -J=ء ال�J=اخ �A+:  

                                                                lmmoxx 5,005,0 maxmax =⇒=− 
لpH ی�ل اس=47ار -    � d8 ���3 	+��}ن ال�tال���2ل ب 	ئ��Aال �=:  
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 	,Y6ال �D�3 1. −Lmol [H3O
+] = 10-pH تئd &ی�!�Aال Kب ال=4آ�W� �� ،H3O

  :، أي+

                                   [ ] [ ] COHLmoLmoOH
f

pH
f

=⇔==
+−−−−+

3
121

3 .10.10 ll  

                                                                                              : �LW ��ول ال=�7م- 

            [ ] lmmoxxVOHOHnx ffff 5,010.5010)( 32
33 =⇒×=⇒×== −−++

  

- ! dئ�Aأن ال=�7م ال ��Yfx :@,&وي ال=�7م اWی maxx أي  :maxxxf ئ�	=�Aال 	ل  :، وبل=ل�A+ d ال2

  05,0)( =−= ff xHCn l  ، +I ال��2 آ��رور ال���رو��� ,� اخ=J: آ��J=التحول كليالتحول كليالتحول كليالتحول كلي !�7ل إن:  ی=��5 أن ال�....  

        ::::خالصةخالصةخالصةخالصة    *    


 ا	��+��-ت،���ل ا	4� ، )��ل <���ا	 -      �A  �� اA�%، 83 ا	�0���J ا	�R( C0"!�"�"4ر9 ��.�+�ء آ�� .  

      -  !�5L	م ا
� fx.-ل )��ل آ� ، �"�0 ا	��M�Aم ا
��+��%،maxx )��وي �"�0 ا	��	  maxxxf =.  

�2� �T ال�ء، !I@2 +�:خYل �23ل آ�d ل  ::::ملحوظة ملحوظة ملحوظة ملحوظة *     �:              [ ] CogOHogpH
f

ll −=−= +
3  

        ::::نسبة التقدم النهائي للتفاعلنسبة التقدم النهائي للتفاعلنسبة التقدم النهائي للتفاعلنسبة التقدم النهائي للتفاعل تعريفتعريفتعريفتعريف    *

    !�5L	م ا
�?0 ا	��τ  %��+�	 ،0��� �5!    ه� .�رجL	م ا
ا	��
f

x  %��+�	 ����M�A3ه ا
�( maxx:   

                                                                      
max

fx
x

=τ  

� 83 أ0D"?W 06�D3 %1 ا	���له:ا ا	��
ار <�84       M�A3ه ا
�( Y3 %��+��	  !�5L	م ا
)�م ( ا	�
روس  83 ��3ر0 ا	��
�3
ود أو(   .  

+I ال��روس أ+�Yب ::::مثال مثال مثال مثال  *    J=ل� 	5WAل:     

[ ]
%1001

,0.101

,0.101

Cx

x

x

x
2-

2-
3

max

f

max

f ======

+

f
OH

V

Vτ              

ت آ��رو %100ی=��5 أن       NیK� ��  ر�DDJ3 �, 	ال���رو��� ال�5ئ�.  
  

 اإليثانويكاإليثانويكاإليثانويكاإليثانويكدراسة محلول مائي لحمض دراسة محلول مائي لحمض دراسة محلول مائي لحمض دراسة محلول مائي لحمض         :  )�3
ود  ( آ� ]"� إ��از )��ل  )3-2

  46  ا	M+�0 2ا	L��ط ا	��J<?                      ::::تجربةتجربةتجربةتجربة* 

 *C�7!pH 9�}�  ء� V = 100 mL  �}A8 ،pH1 = 7,0.   
ب] ا"ی�!�ی��� � �� r!m = 0,6 gیL آ=�	  * Wال M}2ال d8 ل�Rال V = 100 mL ��2ل� :�+ I@2A8 3�K4آ� I�6=Wاب ال�rال� ��  
1.1,0 −

= LmoC l. C�7!pH ال���2ل 	Zب�اسpH-4=�  ،�}A8 :8,2=pH.  

  ::::مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات* 


ل )["� �"�0->  pH "�  !�"�"وث )+��% آ
� ���  8 ���^>��B>_ءا��	ص وا	�a	ا .  

ل اa+�ض �"�0 -> pH ت�� )4ّ�ن أ<���  H3O+ ل ذو��ن-.   ���^>��B>_ءا��	ص 6  ا	�a	ا .  
ب آ��*W� d= دة�  ���+J=ال�5ئ�ال���=:   

                                                   

ll mo
COOHCHM
mCOOHCHinوmo

OHM
mOHin 01,0

60
6,0

)(
)(5,5

18
100

)(
)(

3
3

2
2 ======  
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+I ه� ال�Kدو�=ن * J=ال d8 ن3)(3)(  :ال�=�خ�= / aqaq COOCHCOOHCH 3)(2)( و  − /
l

OHOH aq
+  

 *I+J=ال 	دل6� :                                      

)1()(3)(3)(2)(3

)(3)(2

)(3)(3

aqaqaq

aq

aqaq

OHCOOCHOHCOOHCH

OHHOH

HCOOCHCOOHCH

+−

++

+−

+→+

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

→+

+→

l

l  

ئ�	��ول �73م �23ل * ���Dال 	ال�{��+:  
  

)(3)(3)(2)(3 aqaqaq OHCOOCHOHCOOHCH +−
+→+

l
 I+J=ال 	دل6�  

n(H3O
+) n(CH3COO -) n(H2O) n(CH3COOH) ـال=�7م ب mol 	+��}ال� 	ل�  

  ال�5ئ�	 0 0,01 آ4�5ة 0 0

x x 0,01 آ4�5ة - x x ر�Z=ل الYخ  

maxx  maxx maxx - 0,01 آ4�5ة   maxx  d�23ل آ�  

fx  fx fx – 0,01 آ4�5ة   fx ئ�	 �Aال 	ل   ال={4ی�5	ال2

+I ال��2 آ��، d8 ه�r ال2ل	    I@2! maxx +�: ال=�7م ا&,@: -J=ء ال�J=اخ �A+:  

                                                                        lmoxx 01,0001,0 maxmax =⇒=− 

ئ�	 ال���2لpH ی�ل اس=47ار -�Aال ل=�� d8 ���3 	+��}ن ال�tب :  

 	,Y6ال �D�3 1. −Lmol [H3O
+] = 10-pH تئd &ی�!�Aال Kب ال=4آ�W� �� ،H3O

  :، أي+

                                 [ ] 1318,21
3 .10.6,1.10.10 −−−−−−+

=== LmoLmoLmoOH pH
f

lll  

  : �LW ��ول ال=�7م-

                  [ ] lmoxxVOHOHnx ffff
43

33 10.6,11,010.6,1)( −−++ =⇒×=⇒×==  

-  dئ�Aأن ال=�7م ال ��Y!fx kال=�7م ا&,@: 4 �� أصmaxx أي  :maxxxf p	ئ��Aال 	ل  :!{� ، وبل=ل�A+ d ال2

                                             lmoCOOHCHn f
34

3 10.84,910.6,101,0)( −− =−=  

  ?=Rی Mال��2 ل I+J=ی=��5 أن ال�   . أو محدود أو محدود أو محدود أو محدودكليكليكليكليغير غير غير غير التحول التحول التحول التحول  !�7ل إن : آ��
  ::::خالصةخالصةخالصةخالصة     *      

  . 3�+��% 83 ا	�0���J ا	4"�"�!"0يا.�+�ء آ�  Aدون ، )��ل <����R( Cر9 ا	��
ود أو � ا	4]"� ���ل ا	 -      

�5! �3
ود، )�4ن  .-ل )��ل -      L	م ا
�  83 أ&%! fx �"�0 ا	��M�Aم ا
��+��%maxx�"�0 ا	��	  : maxxxf p.  

ب*   W�  5W!I+J=ل� dئ�Aال=�7م ال 	Iص    : ال2

                            
[ ]

%6,110.6,1
1
1

/

/ 23
====== −

+

2-

4-

max

f

max

f

,0.10

,6.10
Cx

x

x

x f
OH

V

V
τ  

  
ت � 78 % 1,6ل��روس ی=��5 أ!d8 9 ال���2ل ا   NیK� �� �  . ال�5ئ�	 هd ال=�DDJ3 dا"ی�!�ی���
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 التحوالت الكيميائية التي تحدث في المنحيينالتحوالت الكيميائية التي تحدث في المنحيينالتحوالت الكيميائية التي تحدث في المنحيينالتحوالت الكيميائية التي تحدث في المنحيين     ))))))))  ІІІ  ::::درس       درس       درس       درس       الالالال


	��������  ::::أستاذ المادة أستاذ المادة أستاذ المادة أستاذ المادة ��������	
��������	
��������	
  تمارةتمارةتمارةتمارة        ----ثانوية بالل بن رباح التأهيلية ثانوية بالل بن رباح التأهيلية ثانوية بالل بن رباح التأهيلية ثانوية بالل بن رباح التأهيلية  ::::     المؤسسة      المؤسسة      المؤسسة      المؤسسة     
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4( )���*�
        :ا
����. ���ث ,+ ا
  

  46  ا	M+�0 2ا	L��ط ا	��J<?                      ::::تجربةتجربةتجربةتجربة* 
 * dب] ��الWال ���Rل� ?�e!m = 0,6 g �� �!3)(ات ال@�دی�م ص�k=9 إی� sCOONaCH.  

 * C�7!pH  ،ل���2ل ا�ب�6 ال=42ی I@2ال� �}A8 :3,5=pH.  

  ::::مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات* 

ع  -J3ار	��,pH ��8,2=pH:3,5 إل=pH ب��رات 	8  .ات ال@�دی�مإی�!� ب�6 إض

ع  ی�ل -J3ار	��,pH :�+ ءJ=ت اخH3Oأی�!
  .ات ال@�دی�مإی�!�إض8	 ب��رات    خYل+

  ::::تفسيرتفسيرتفسيرتفسير* 

LWD3 )(3 أی�!ت ا"ی�!�ات   aqCOOCH −8eتال�NیK� :م و3=�2ل إل��!�Wت ا&وآ :، �LW ال�6دل	ا"ی�!�ی��� � 	، ب4و�3!ت �� أی�!

)2()(2)(3)(3)(3 l
OHCOOHCHOHCOOCH aqaqaq +→+

+−          

+Yت ال�6دل	 ) ��Y! )1 أن !�ا�3 ال�6دل	   J=� d2(ه (CD6ء �23ل ��2ود .وال+I ال��ا8] و ب� أن �23ل ��� ا"ی�!�ی� وال�J=أن ال �=A=W! ،    

   ���2Aال� d8 ا ال=�2ل ی�2ثrرة . ل�n"ا I�6=W! اrول�
→
←I+J=ال 	دل  :  d8 آ=ب	 �6

                             )(3)(3)(2)(3 aqaqaq OHCOOCHOHCOOHCH +−→
← ++

l
  

  ::::استنتاجاستنتاجاستنتاجاستنتاج* 

  ،8""�L�	ث 6  ا
  :و<L� �?Dه ��	��Dد	0 ا	4"�"�!"0 ا	��	"0 <���ن �4% )��ل آ"�"�!  �3
ود، )+��% <�

                                                               DCBA ++ →
←  

   
5(  �
�0
       : آ����5�����$�4
ا
��*�3� + �$ازن ا

  
  :���ل* 

ئ�	، m8ن �LW ��ول ال=�7م�Aال 	لب7	 d8 ال2Wال 	ال�{��+ L43آ�:  

                                                   lmoxOHnCOOCHn fff
4

33 10.6,1)()( −+−
===   

                                                        lmoxCOOHCHn ff
3

3 10.84,901,0)( −
=−=   

 d=ا�3 ال�Aت والY+J=ال� �� 	ال�{��+ L، 3=4آ	ئ��Aال 	ل  :  خYل ال��Kتبقى كمياتها ثابتةتبقى كمياتها ثابتةتبقى كمياتها ثابتةتبقى كمياتها ثابتةإذن، d8 ال2

 d8 ���3 	ئ����Dال 	ديناميكي ديناميكي ديناميكي ديناميكيحالة توازنحالة توازنحالة توازنحالة توازن!�7ل إن ال�{��+ .  
 *	
��:  
    ا	��+��-ت آ���ت �3دة، إذا ��"f �$ازن د�*�3� +�0
� )�4ن 0���J3 آ"�"�!"0، ��3 )��ل 84�3، 6   
   . .-ل ا	��9�:832ا	�Lا)g  و    

  
  

  


