
 انثانثتانمحاضرة ا  كيمياء عامت )انجزء انعمهي(

 

 ٍجٖ٘ه مضًاح محلول تركٌز ٍِ خالىٖا  يُعرفٗ اىنَي اىتحييو أجو ٍِ تستخذً ثريحتٍخ عَييح ٕي  :انمعايرةاو انتسحيح

  .اىعنس أٗ ٍعرٗف ترميسٓ قاعدي محلول إضافح ت٘اسطح

 

 

  اىَحييح اىَادج مَيح ميَيائيا ينافيء اىسحاحح ٍِ اىَضاف اىقياسي اىَحي٘ه مَيح عْذٕا ينُ٘ اىتي اىْقطح ٕي : انتكافؤ نقطت

 

       ظٖ٘ر أٗ اىَحي٘ه ىُ٘ متغير فيسيائي تغير تحذٗث ٗرىل( عَييا  ) تٌ قذ اىتفاعو أُ فيٖا يظٖر اىتي اىْقطح ٕي : اننهايت نقطت

  راسة
 

 

 ْٕاك اىعذيذ ٍِ طرق اىتسحيح ىينشف عِ مَيح اىَحاىيو ٍْٖٗا   :انىاع انتسحيح 

 

 اىحاٍض تسحيحاخ - أ

 اىترسية تسحيحاخ  - ب
 اىتسحيحاخ اىتامسذيح - خ

 

  انتسحيح إلجراء تىافرها انىاجب انشروط من
 

   ٍ٘زّٗح ميَيائيح تَعادىح اىتفاعو تَثيو1- 
 . سريع اىتفاعو ينُ٘ أُ 2-
 جاّثيح تفاعالخ ْٕاك تنُ٘ أال3- 

 ٍعيٍ٘ح ىْ٘اتج اىَتفاعالخ فئ تتح٘ه ماٍال اىتفاعو ينُ٘ أ4ُ- 

 ٗغيرٕا راسة تن٘يِ أٗ اىيُ٘ متغير اىَحي٘ه خصائص احذ في ٍرئي تتغير اىتفاعو ّٖايح عيي يستذه أ5ُ- 

 

 نهكشف عن كميت انمحانيم ) انتسحيح ( 

 

 انمىاد انمختبريت انمسنخذمت

 

 سحاحح  -1

 ٍحي٘ه ٍائي -2

 دٗرق ٍخرٗطي -3

 م٘اشف ٕٗي -4

 

 والذي 4O14H20C كٌمٌائٌةال بالصٌغة له ٌرمز الذي  (Phenolphthalein)الٌنثٌف الفٌنول)
 كاشف وهو  (Methyl orange)البرتقالً المٌثٌل( ٗ ) الوردي اللون إلى اللون عدٌم من ٌتحول
 .القاعدي الوسط فً األصفر اللون وإلى الحمضٌة األوساط فً األحمر اللون إلى ٌتحول

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A


 طريقت انعمم

 

 نضع. لونً كاشف من نقط وبضع قارورة فً معاٌرته المراد المحلول من بدقة مقاسة كمٌة نضع -1
 من قلٌلة كمٌات بإضافة ونبدأ. المعاٌر المحلول على المحتوٌة السحاحة تحت الدورق المخروطً

 .المعاٌرة اكتمال إلى مشٌرا ، الكاشف لون ٌتغٌر حتى الدورق إلى السحاحة

 

 
 

نقوم  ) أي الوصول الى اللون المطلوب(  عند الوصول إلى نقطة التعادل )نقطة النهاٌة( للتفاعل -2
 :المحلول المراد معاٌرته ، باستخدام المعادلة تركٌز بحسابو،  سابقابقٌاس كمٌة محلول المعاٌر 

 االتٌة

 

 

Ct x Vt x M                                                     

Ca = __________________ 

Va      

 

 : حٌث

 Ca تاى٘حذج ٍ٘ه/ىيتر تاىَ٘ىيح اىَحي٘ه اىَراد ٍعايرتٔ؛ ٗيعثر عْٖا عادج ترميس 

Ct   تاى٘حذج ٍ٘ه/ىيتر تاىَ٘ىيح ٗيعثر عْٖا عادج  اىَحي٘ه اىَعاير )ٍحي٘ه اىسحاحح(ترميس 

Vt   حجٌ اىَحي٘ه اىَعاير 

  M  ىَعادىح اىتفاعواىْسثح اىَ٘ىيح ىيَحي٘ه اىَراد ٍعايرتٔ إىى ٍحي٘ه اىَعاير طثقا ; 

Va  حجم المحلول المراد معاٌرته 

 

 

 وتسمى بنقطت اننهايت  نحصم عهى تركيز انمحهىل انكهي نهمعير سابقا مع انمحهىل انمراد معايرته( )       
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