
 Les réactions acido – basiques -التفاعالت الحمضية القاعدية 

I - : أمثلــة لتفـاعـــالت حمضيـــة قـاعــديـــة 
 تفاعـل غاز األمونياك مع غاز كلورور الهيدروجيـن : .1

وفـق  Cl4NH(s)لكـلورور األمنيـوم إلى تكون مركب صلب أيـونـي  HCl(g)مع غاز كلـورور الهيدروجين  NH(g)3يـؤدي تفاعل غاز األمنياك 

 المعـادلـة التـاليــة :

(s))-+ Cl +
4(NH  (g)+ HCl 3(g)NH 

 هـذا البـروتـون.  NH(g)3فـي حيـن اكتسـب غـاز األمنيـاك  H+فقــد بـروتـونا  HCl(g)نـالحـظ أن غاز كلـورور الهيـدروجيـن  -

 السـائــل مــع المــاء : تفـاعــل حمــض النتـريــك .2

(aq)مـع المـاء، أيـونــات النتـرات  HNO(l)3ينتـج عـن تفـاعــل حمــض النتـريــك السـائــل 
-

3NO  وأيـون األوكسـونيـوم(aq)
+O3H  وفـق

 المعـادلـة التـاليــة : 

(aq)
+O3+ H (aq)

-
3NO  (l)O2+ H 3(l)HNO 

 هـذا البـروتـون.   O2H(l)فـي حيـن اكتسـب المــاء  H+فقــد بـروتـونا  HNO(l)3نـالحــظ أن حمـض النتـريــك  -

 قـاعــدة : -تعـريــف تفـاعـــل حمــض     .3

 بيـن المتفـاعالت. H+قاعدة كل تفاعل يتـم خالله تبادل بروتـون –نسمي تفاعل حمض

 تعـريــف الحمــض والقـاعــدة حســب بـرونشتـــد:    .4

 القـاعــدة الحمــض

 .H+كـل نـوع كيميـائــي قـادر علـى فقـدان بـروتـون 

  H -A AH ++                             حمـض جـزيئـي :   ▪

 .HCl 3HNO ;   :  امثلة احماض  

 

 B + H  +BH+                            حمـض أيـونـي :   ▪
   :  امثلة احماض   

+
4NH. 

 .H+كـل نـوع كيميـائــي قـادر علـى كســب بـروتـون 

 BH  +B + H+                      قـاعـدة جـزيئيـة :    ▪

 .3O ; NH2H   امثلة قواعد  : 

 

 AH ++ H -A               قـاعـدة أيـونـيـة :    ▪

 .COO3CH-امثلة قواعد  : 

 بـروتـونــا إال بـوجـود قـاعــدة الكتسـابــه.ملحـوظــة: ال يمكـن لحمـض أن يفقــد 

II-  حمـض : –مـزدوجــة قـاعـدة 

 تعـريــف : .1

 يمكـن خـالل تفـاعــل كيميـائــي حسـب الظـروف التجريبيــة :

 B + H  +BH+أو      H :       ++ H -A AH+أن يفقـد بـروتـونا  BH+أو  AH لحمــض▪

 

 BH  +B + H+أو     H :       AH ++ H -A+أن تكتســب بـروتـونـات  Bأو  A- لقـاعــدة▪

 

 تتـرجـم هـذه اإلمكـانيــة بنصـف المعـادلـة التـاليـــة :
++ H -A AH     أو  +B + H  +BH 

 قـاعـدة/حمــض، ويـرمـز لهـا بالكتـابــة( متـرافقــان، نقـول أنهمـا يكـونـان مـزدوجـة Bو  BH)أو  -Aو  AHالنـوعـان الكيميـائيــان 

 AH/A-  أو(BH+/B.) 

 مزدوجة المـاء :  .2

 ينتمـي الماء إلى مـزدوجتيـن قـاعدة/حمـض :

▪ (l)O2H/(aq)
+O3H .يلعـب الماء دور القاعدة المرافقـة : 

▪ (aq)
-HO/(l)O2H .يلعـب المـاء دور الحمض المرافـق : 

O2H/(aq)(l)الماء الذي يكون القاعدة في المزدوجة 
+O3H  والحمض فـي المزدوجة(aq)

-HO/(l)O2H  يسمى أمفوليـتـا. نقول إن الماء نوع

 .ليتأمفـو

 

III-  : الكواشف الملـونــة 
حيـث يكون للحمـض وللقاعـدة المرافقـة لـونان  HIn/In-الكاشـف الملـون إما حمض أو قاعـدة ويكـون مزدوجـة قاعدة/حمض يرمز لها بـ : 

 مختلفـان.

 ، وفق المعادلـة : HInفتتحول إلى الحمض المرافق  AHمع الحمض  In-، تتفاعل قاعدة مزدوجـة الكاشـف  AH بحضور حمض  ▪
-HIn + A + HA  -In      .فيأخـد المحلول لـون الشكـل الحمضي للكاشف 

 ، وفـق المعـادلـة : In-فيتحـول إلـى القـاعـدة المـرافقــة  A-مـع القـاعــدة  HIn، يتفاعـل حمـض مـزدوجة الكـاشـف A-بحضور قاعـدة  ▪

+ HA -In  -+ A -HIn     .فيأخـد المحلـول لـون الشكـل القاعـدي للكاشف 

  

 

 انتهى

 




