

 ا�������� �� ����� �����CH3COOH  آ�����c=10-2 mol.L-1  )��* وpH  -3.4ه.  

 1- ا��ء .1���34�5 ه2ا ا )��دو>��; ا�����4�5;:9د ا. أآ�7 ���د. 
2. -=�>?<2ا ا�CD ،34�5 ا:�B� 7B( ا�9Aم ا -5F� .أ�IJ ا9Hول ا
3. 
����دو>( ه2ا ا )�K����اآ�� >��Q ا�����ت ا��>�دة 1- ا����ل، CD ا�* M�?�N��L�D )( ا 7B:أ.  

�L3; أن   .4

3

[ ]

[ ]
10 ApH pKCH COO

CH COOH

−
−=.  

-HOا�Yد��م �9روآ9�Bه����ل W�K إU ا����ل اTL�B آ��( �; � .5
aq+Na+

aq)  ( .pH  3 ��4` ه�Y��اa��b ا
6,5 .a��b  .3�4 >�ا�L. :9د ا?�ع ا�e���=- ا�<��; 1- ه2ا ا

  

I  - �K�� م�����gر ا��e ����� (NH4
+

(aq)+Cl-(aq))  )آ�� )LذاiLg 0,32  =m CH: -1 k�� �mL 100=V; ه2ا ا
  . 5,2ا����ل ��Bوي  Hp. �; ا��ء

�34�5 أ��ن ا�����gم -1 )NH4  أآ�7 ���د

 ا�- �?��- إ�<�:/و :9د ا��دو>( *�94ة .�Q ا��ء+�. 

2-  W��o 
<2ا ا��L CD ،34�5; أن ا�����gم :� -=�>?��م(أ:�B� 7B( ا�9Aم ا ��p ء���Q� `�4�5 ا.( 
3-  a4أ�����L�D �) >���* 7B:أ CD 34�5� . �ا��ازن <2ا ا
4-  ).ا��eر  إ����ت�; ��p ( 1- ا����ل  ا�<��;ا�e���=-  ?�ع�� ه� ا
II  -   ل����� W�K������ TL�B  .<�9روآ9�B ا�Yد��م  ا

  .�� ه� ا�34�5 ا�e���=- ا��3F 4?9 إ1�o( ����ل ه�9روآ9�B ا�Yد��م  -1
2- �L�D 9<أو) �M�?�B ؟ ��e; أن ��ذا. L<2ا ا�  34�5��Aو�(ا��ازن ا  
 ،1L.mol  0,2 =bC- ��آ��ا ذوأو>CH: 9 ����ل ه�9روآ9�B ا�Yد��م  -3 `�1�oزم إt��eر ا�����gم ا -=9������ل ا

 U�4 ل�Y��a��u  `pH  وي�B�9,2  .-w�� :  
M(NH4Cl) = 53.5 g.mol-1     وKe= 10-14 

;�����59��ت AH F `�z�C6H7O6H 3e| U�4أو :�
 ا�eNgر� ��L�e; ا���4ر� آ��
 C   W��oا�Y، ���ع 1- ا
��آ���  �A�pH~ . أ*�اص ��Lر�eNgا 
��  . �C= 10-2 mol.ℓ-1  9H?1pH=3,1���ل 

1.  )A1ا��94�` ا�* )z�F ء، ��9دا��
 ا�eNgر��L 1- ا�: ;��� ) ).إ��ن ا�eNgر�Lت(أآ�7 ���د
2. -=�>? �ذا �M�?�B؟�. أ�IJ ا9Hول ا�5F-، و ا:�* 7B��B� )( ا�9Aم ا


 ا�eNgرL ��Lـ �� ���� ،a�B���94�` ا��اL )A1ـ  �AL -1AH( ا����; ،و �A  .-Aو 
��اآ�� >��Q ا��gاع ا�e���=�( ا��>�دة 1- ا����ل .3 7B:أ. 
4.  )��* M�?�NاpKA ��Lر�eNgا 
��دو>( :�. 
5.  ;�����5
 ا�������� ذو  C*�رن :��K( ا�: )�K�: Q�pKA= 3.8. 
6. * 7�2� ;�����5� �F�C   -1V= 100 cm3  ل���� U�4 3Y�?1 ،��b����� ه2ا ا����ل L����ل . �SA; ا��ء ا

SB  آ�����<�9روآ9�B ا�Yد��م CB=3.10-1 mol.ℓ-1  . CH�  .U�4 3Y��VB= 9,5 cm3 ا��1�e 4?9 إ1�o( ا
 .ا2ي ��9ث 4?9 ا�����ةد( ا�34�5 ���أآ�7  - أ

��از�`  - ب )�L�D 7B:؟ه3 . أ����  .��e; ا���4ر� 
��آ�� ا����ل  - ت 7B:أSA. 
 :��w- .اM�?�N آ��( :�
 ا�eNgر��L ا��>�دة 1- ا�Aص - ث

Ke= 10-14.  M(C6H7O6H) = 176  g.mol-1 
  

��Hري    3u -1 دة�<����9�9 آ��( :�
 ا�������� ا 2 . ���9u��10 cm3 K� 3 وb�;  W�90 cm3 إ�` �; ه2ا ا
  W5b� ل���� U�4 3Y�?1 ،�wA���آ�� :�
 ا�������� 1- ا���ل . Sا��ء ا -�B�S  ـLCS  
، و ��آ�� :�

  .Cا�������� 1- ا3b ا��Hري Lـ 

�L; أن  .1
10s

C
C =.  

 2u��10 cm3  W5b���آ��� <�9روآ9�B ا�Yد��م  SB، و ������ L����ل �S; ا����ل اCB=10-1 mol.ℓ-1 . 3Y��
 CH�  .�SB; ا����ل  U�4VB= 13,5 cm3 ا��1�e 4?9 إ1�o( ا

��34�5 ا2ي ��9ث 4?9 ا�����ة .2 )��Y� .أآ�7 ا���د( ا
�����ل ا�CS  W5bأ:7B ا��آ��  .3S .  ا�������� 
��آ�� :� M�?�NاC ري�H� .1- ا3b ا

 ا�������� 3b ا��Hري  L "در>( ا���K( "���ف  .4�: )��e)ام�z�L  (-1 دة�<��.  �; ه2ا اg  3b 100ا

�AL�N 3���B� : ��w- . أ:7B در>( :��K( ا3b ا��Hري ا
�3b ا��Hري ه-  )��H�  .M(CH3COOH) = 60 g.mol-1    Ke= 10-14(SI)و    g.cm-3 1,02: ا��e( ا
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يعطي القيمة     (S)المحلول pH قياس . CA = 0,1 mol.ℓ-1زه  ، تركيHCOOHلحمض الميثانويك  (S)نعتبر محلوال مائيا 
pH = 2,4   25عند درجة الحرارة°C .  

  .اكتب المعادلة الكيميائية لتفكك حمض الميثانويك في الماء. 1
 ).باستثناء الماء( (S)احسب التراكيز المولية لمختلف األنواع الكيميائية الموجودة بالمحلول. 2
  .Sلحمض الميثانويك في المحلول τ التقدم النهائي  حدد قيمة نسبة. 3

:         أثبت العالقة . 4
2.

1
A

A

C
K

τ
τ

=
−

   

 . -HCOOH / HCOOالمزدوجة  pKAاحسب   .5
من محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه   VB=80 cm3حجما  (S)من المحلول  VA = 100 cm3نضيف إلى الحجم  .6

  .pH = 4.4فنحصل على خليط له .  CB = 0,1 mol.ℓ-1المولي 
  ماذا تستنتج؟. أحسب ثابتة توازنه .أكتب معادلة التفاعل الحاصل -أ

أحسب النسبة -ب
[ ]

[ ]

HCOO

HCOOH

−

  .في الخليط 

   .أحسب قيمته.أنشئ الجدول الوصفي ثم حدد تعبير نسبة التقدم النهائي -ج
  

  .-C6H5COOH/C6H5COOيمثل المنحنى جانبه مخطط التوزيع بالنسب المؤوية لمزدوجة حمض البنزويك  
 .لمزدوجة حمض البينزويكpKA حدد قيمة  .1
على  انالنسبتين المؤويتين لحمض البنزويك و إيون البنزوات يكتب يبين أن تعبير .2

 :الشكل

6 5

100
% C H COOH

1 10 A
pH pK−

=
+

            
6 5

100
% C H COO

1 10 A
pK pH

−

−
=

+
         

 .pH = 5عندما يكون  -C6H5COOو  C6H5COOHحدد النسب المؤوية لـ  .3
 .[C6H5COOH] =[-C6H5COO].2 محلول إذا كان   pH قيمة عين .4
 :فإن  [C6H5COOH] [-C6H5COO].10 <بين أنه إذا كان   .5

% C6H5COOH > 90% 
 

  
 

، بواسطة محلول لحمض الكلوريدريك  mol.ℓ-1 CB 0,01=تركيزه  NH3لألمونياك  SBمن محلول  VB=10 cm3 نعاير حجما
(H3O

+
aq+Cl-

aq)  تركيزه. CA= 0,01 mol.ℓ-1  يعطي المنحنى الممثل في الوثيقة تغيراتpH  بداللة الحجمVA  لمحلول حمض
  .الكلوريدريك المضاف

 :(VA=0)عايرة، ندرس محلول األمونياك قبل بداية الم .1
 . أكتب معادلة تفاعل األمونياك مع الماء - أ
 . التقدم النهائينسبة أنشئ الجدول الوصفي، ثم احسب قيمة  - ب
NH4للمزدوجة  pKAأحسب قيمة  - ت

+/NH3. 
 .أكتب المعادلة الحصيلة للتفاعل الذي يحدث أثناء المعايرة ثم أحسب ثابتة توازنه .2
 .حدد مبيانيا إحداثيات نقطة التكافؤ .3
 .SBتركيز المحلول  كد من قيمةتأ .4
     نسمي نقطة نصف التكـافؤ النقطـة ذات األفصـول    .5

E
A

V
V  

2
 .الحجم المضاف عند التكافؤ VEحيث ،=

أحسب النسبة  . أ
[ ]3

4

NH

NH +  
 .في هذه النقطة 

 .pKAاستنتج طريقة لتحديد قيمة  . ب
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I.   نحضر حجماV=1ℓ  من محلول مائيS   تركيزهC= 0,1 mol.ℓ-1  بإذابة كتلةm  من إيثانوات الصوديومCH3COONa 
 .في الماء

 .   M(CH3COONa) = 82 g.mol-1نعطي       .mأحسب الكتلة  .1
  . في الماء-CH3COO اإليثانوات   أيوناتأكتب معادلة تفكك  .2
بين أن تفاعل تفكك  .8,9هو  Sالمحلول  pHثم أحسب تراكيزها علما أن  Sأجرد األنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول  .3

 .اإليثانوات في الماء غير كلي أيونات
  .-CH3COOH/CH3COOللمزدوجة  KAمضية أحسب ثابتة الح .4

II.   نعاير حجماVA= 20 cm3   من محلولSA   لحمض مجهولAH  تركيزهCA   بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديويم تركيزه ،
. CB= 0,1 mol.ℓ-1  يعطي المنحنى الممثل في الوثيقة تغيراتpH  بداللة الحجمVB لمحلول هيدروكسيد الصوديوم المضاف. 

 .كيب التجريبي الذي يمكن من إنجاز هذه المعايرةأرسم التر .1
 .CAحدد مبيانيا نقطة التكافؤ ثم استنتج قيمة  .2
 .باستعمال الجدول أسفله، حدد الكاشف الملون المناسب لتحديد نقطة التكافؤ .3
 .)ال يتفكك كليا في الماء(  حمض ضعيف AHبين أن الحمض قبل بداية المعايرة، ثم  AHالحمض  pHحدد  .4
 .AHللحمض   pKaقيمة ثابتة الحمضية، ثم أحسب SAتراكيز جميع األنواع الموجودة في المحلول أحسب  .5
   .علل جوابك.AHو  HCOOHو CH3COOH قارن قوة األحماض   .6

 

  

5 

    pKapKapKapKa        صيغتهصيغتهصيغتهصيغته        الحمضالحمضالحمضالحمض
 HCOOH  3,8  حمض الميثانويك
  C2H5- COOH  4,8  حمض البروبانويك
  C6H5- COOH  4,2  حمض البنزنويك

    نعطافنعطافنعطافنعطافمنطقة اإلمنطقة اإلمنطقة اإلمنطقة اإل        الكاشف الملونالكاشف الملونالكاشف الملونالكاشف الملون

 4.4-3.1  الهيليانتين

BBT  6.0-7.6  

  5.4-3.8  أخضر البروموكريزول

  10.0-8.2  الفينولفتاليين
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   .النمل ية تسمى بحمضحمضمادة ل هبواسطة قذف عن نفسه األحمر دافع النملي
  .HCOOHمائي لحمض النمل أو حمض الميثانويك ذي الصيغة نود دراسة بعض خواص المحلول ال 

10,161:يعطي °25قياس موصلية المحلول عند. C0 هحمض النمل تركيزل S0محلوال  نعتبر -1 .S mσ −=.  
 .و أنشئ الجدول الوصفي للتحول.الماء فيحمض النمل  فككاكتب معادلة ت -1-1
  :  نعطي .المحلول pHاحسب قيمة  -1-2

C25°C25°C25°C:::: 123°25يونية عند يونية عند يونية عند يونية عند اإلاإلاإلاإلة ة ة ة الموصلية الموليالموصلية الموليالموصلية الموليالموصلية المولي
3 ..10.35)( −−+ = molmSOHλ و

123 ..10.46,5)( −−− = molmSHCOOλ    

      CB= 0,1 mol.L-1 .، بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه S0محلول المن  V0= 20 cm3نعاير حجما  - 2    
 .سيد الصوديوم المضافلمحلول هيدروك VBبداللة الحجم  pHتغيرات  2-الممثل في الشكل  يعطي المنحنى         
 .أرسم التركيب التجريبي الذي يمكن من إنجاز هذه المعايرة -2-1
 .C0 التكافؤ ثم استنتج قيمة التركيزحدد مبيانيا نقطة  -2-2
 .لمزدوجة حمض الميثانويك pKAأحسب قيمة  -2-3
  .أثناء المعايرة اكتب معادلة التفاعل الحاصل -2-4
 .تستنتج؟ ماذا. ة التوازن المقرونة بهذا التفاعلأوجد ثابت -2-5
 .أسفله، حدد الكاشف الملون المناسب لتحديد نقطة التكافؤ 1- باستعمال الجدول -2-6

  .علل جوابك.2-قارن قوة حمض النمل باألحماض الموجودة في الجدول  -3  

I-   فينوالت الصوديومC6H5ONa مركب إيوني صلب شديد الذوبان في الماء، حيث يعطي إيونات الفينوالت  C6H5O
التي يكون -

  .-Aنرمز إليون الفينوالت بـ .محلولها ذو طابع قاعدي
C6H5O إيونات الفينوالتأكتب معادلة تفكك  .1

 .AHفي الماء، محددا صيغة الحمض المرافق  -
 .شئ الجدول الوصفي لهذا التحولأن .2
 .11,35القيمة  °25عند  pHيعطي قياس . C= 0,05 mol.L-1تركيزه  لفينوالت الصوديوم Sنعتبر محلوال  .3

 .أحسب قيمة نسبة التقدم النهائي لهذا التحول - أ
 .لمزدوجة إيون الفينوالتpKA =10بين أن  - ب

II –  للتأكد من قيمة تركيز المحلولS نعاير حجما ،Vb=12 mL  من  المحلولS 
H3O)بواسطة محلول لحمض الكلوريدريك 

++Cl-) تركيزه      CA= 0,1 mol.L-

  .الخليط بعد كل إضافة pHيعطي المنحنى جانبه تغيرات .1
 .حدد مبيانيا إحداثيات نقطة التكافؤ .6
 .Sتحقق من قيمة تركيز المحلول  .7
 .كن اعتباره تاماثم بين أنه يم.أكتب معادلة التفاعل الحاصل خالل المعايرة .8
 .( Va=3mL ,pH=10)نعتبر النقطة  .9

  .أحسب النسبة         في هذه النقطة  . أ

  و CB، VBبداللة           باستعمال الجدول الوصفي لتفاعل المعايرة، حدد تعبير  . ب

xf .استنتج قيمة نسبة التقدم النهائي τ . 3قارن هذه النتيجة مع نتيجة السؤال-. 

 .في هذه النقطة +Naو  -Clت أحسب تركيز اإليونا . ت

  

    منطقة اإلنعطافمنطقة اإلنعطافمنطقة اإلنعطافمنطقة اإلنعطاف    الكاشف الملونالكاشف الملونالكاشف الملونالكاشف الملون

 4.4 -3.1 الهيليانتين

BBT 6.0 - 7.6  

 7,2 - 8,8 أحمر الكريزول

  10.0 - 8.2 الفينول فتاليين

 

    pKapKapKapKa    صيغتهصيغتهصيغتهصيغته        الحمضالحمضالحمضالحمض

  CH3 COOH  4,8  حمض االيثانويك

 HNO2 3.3  حمض النترو

  C6H5-COOH  4,2  حمض البنزنويك
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 CA= 0.025ول لحمض الكلوريدريك تركيزه ، بمحلCBتركيزه  NH3لألمونياك  SBمن محلول  VB =20 mLننجز معايرة حجم 
mol.L-1 .تغيرات  5-يعطي المنحنى الممثل في الشكلpH الخليط بداللة حجم الحمض المضاف.  

 .أكتب معادلة التفاعل الحاصل عند المعايرة .1
أكتب تعبير ثابتة توازنه، ثم احسب قيمتها علما أن  .2

4 3( / ) 9.2ApK NH NH+  ماذا تستنتج؟. =

 .يانيا إحداثيات نقطة التكافؤحدد مب .3
 .لمحلول األمونياك CBاستنتج قيمة التركيز  .4
NH4من بين النـوعين المكـونين للمزدوجـة     .5

+/NH3 ،
 .حدد، معلال جوابك، النوع المهيمن عند نقطة التكافؤ

مونياك الالزم إذابته في الماء للحصول أحسب حجم غاز األ .6
 .)(SB .Vm=24 L.mol-1من المحلول  250mLعلى 

انطالقا من الجدول أسفله، حدد الكاشف المناسب إلنجاز هذه  .7
 .المعايرة

 ).VA= 0( قبل بداية المعايرة  SBندرس المحلول  .8
 .أكتب معادلة تفاعل األمونياك مع الماء - أ
 

 ماذا تستنتج؟. أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل، ثم أحسب نسبة التقدم النهائي - ب
NH4وجة للمزد KAتأكد من قيمة ثابتة الحمضية  - ت

+/NH3. 
  .Ke= 10-14و  C°25: درجة حرارة المحاليل هي :  نعطي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

يعطي القيمة  (S)المحلول pH قياس . CA = 0,1 mol.L-1، تركيزه  HCOOHلحمض الميثانويك  (S)نعتبر محلوال مائيا 
pH = 2,4  25عند درجة الحرارة°C.  

  .اكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل حمض الميثانويك مع الماء. 1
 ).باستثناء الماء( (S)لكيميائية الموجودة بالمحلولاحسب التراكيز المولية لمختلف األنواع ا. 2
  .Sلحمض الميثانويك في المحلول τ حدد قيمة نسبة التقدم النهائي . 3
 . -HCOOH / HCOOالمزدوجة  pKAاحسب . 4
من محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه   VB=5 cm3حجما (S)من المحلول  VA = 10 cm3نضيف إلى الحجم  .7

  .pH = 3.8فنحصل على خليط له .  CB = 0,1 mol.ℓ-1المولي 
  ماذا تستنتج؟. أحسب ثابتة توازنه. أكتب معادلة التفاعل الحاصل -أ

أحسب النسبة -ب
[ ]

[ ]

HCOO

HCOOH

−

  .في الخليط 

  . أحسب قيمته.أنشئ الجدول الوصفي ثم حدد تعبير نسبة التقدم النهائي -ج
 . C1 = 10-2 mol.L-1تركيزه  S1لول فنحصل على مح Sنخفف المحلول  .6

H3O]بداللة  KAباستعانتك بالجدول الوصفي أكتب تعبير ثابتة الحمضية  - أ
 .C1و  [+

  .Ke= 10-14، حيث c°25 درجة حرارة المحاليل هي: نعطي. S1المحلول  pHأحسب قيمة  - ب
  

0 4 8 12 16 20 24 28

  

12

10

8 

6 

4 

2 

VB(mL)

pH 

يعطي القيمة  (S)المحلول pH قياس . CA = 0,01 mol.ℓ-1، تركيزه  C6H5COOHلحمض البنزنويك  (S)نعتبر محلوال مائيا 
pH = 3.1   25عند درجة الحرارة°C .  

 .اكتب معادلة تفاعل حمض البنزنويك مع الماء .1
  .أعط تعريف حمض برونشتد .2
لموجودة بالمحلول احسب التراكيز المولية لمختلف األنواع الكيميائية ا .3

(S) )باستثناء الماء.( 
 .استنتج. τ حدد قيمة نسبة التقدم النهائي  .4

بين أن  .5
6 5 2 6 5 2

( C H CO H/C H CO ) 4.2
A

pK − =. 

 مـن محلـول لحمـض البنزويـك     Va=50 ml نضع  في إناء حجمـا   .6
       ونعـــايره بواســـطة محلـــول لهيدروكســـيد الصـــوديوم 'CA تركيـــزه

   pHي المنحنى جانبـه تغيـرات   يعط. mol/L  Cb 1-10 2.5 =تركيزه
 .الخليط بداللة حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المضاف

 .حدد األدوات التجريبية،الالزمة إلنجاز هذه المعايرة - أ
 .'CAقيمة  أحسبحدد نقطة التكافؤ و  -  ب
 أكتب المعادلة الحصيلة للتفاعل الذي يحدث أثناء المعايرة، -  ت

  ه تاما؟هل يمكن اعتبار. ثم أحسب ثابتة توازنه
 .VB = 16 mL عند النقطة حدد النوع المهيمن -  ث

  أخضر البروموكريزول  الهليانتين  الفينول فتالين  ازرق البروموتيمول  الكاشف

  3.8  -  5.4  3.1  -  4.4  8.2  -  9.5 7.6 -  6.2  منطقة اإلنعطاف
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.      CH3-CHOH-COOHتدريجيا إلى الحمض اللبني ذو الصيغة  ) الالكتوز ( بفعل تأثير المَُُُُخِمَرات اللبنية، يتحول سكر الحليب 
  .M=90 g.mol-1: ،  كتلته الموليةR-COOH للتبسيط نرمز لهذا الحمض بـ 

 . كلما كانت كمية الحمض اللبني الموجودة في حليب معين صغيرة، كلما كان الحليب طريا
من الحليب في كأس ، و نضيف تدريجيا محلوال  Va= 20 cm3نضع . نريد معرفة كمية الحمض اللبني الموجودة في عينة من الحليب 

 أسفله يعطي المنحنى الممثل في الشكل . كل إضافة الخليط بعد pHنقيس . Cb= 0,05 mol.ℓ-1لهدروكسيد الصوديوم تركيزه 
  . الخليط بداللة حجم محلول الصودا المضاف pHتغيرات 

 .حدد مبيانيا إحداثيات نقطة التكافؤ )1
 .أكتب المعادلة الحصيلة للتفاعل الذي يحدث أثناء المعايرة  )2
 .لبني الموجودة في لتر واحد من العينةللحمض اللبني في عينة الحليب ثم استنتج كتلة الحمض ال CAأحسب التركيز  )3
 .علل جوابك. من بين الكواشف الملونة التالية، حدد الكاشف الملون الذي يمكن استعماله في المعايرة السابقة )4
  
  
  
  
  
توافـق   °1D، بحيـث °Dو نرمـز لهـا بــ   "Dornic " " درجة دورنيـك "في الصناعات الغذائية، يعبر عن حموضة الحليب بـ  )5

 . من الحمض اللبني في لتر واحد من الحليب 0,1gيسببها و جود  الحموضة التي
  .أحسب درجة الحموضة لعينة الحليب المدروسة سابقا - أ

هل يمكن اعتبار الحليب الموجود فـي العينـة   .°D 18و  °D 15نعتبر أن الحليب طريا إذا كانت درجة حموضته محصورة بين  - ب
 المدروسة طريا؟ 

 :(VB=0)بداية المعايرة،  قبلالحمض اللبني ندرس محلول  )6
 .أكتب معادلة تفكك الحمض اللبني في الماء، و تعبير ثابتة حمضيته .1
 ماذا تستنتج؟ .للتحول المقرون بتفكك اللحمض اللبني في الماء أنشئ الجدول الوصفي، ثم احسب قيمة نسبة التقدم النهائي .2
 .pKaابتة و استنتج قيمة الث. أحسب ثابتة الحمضية لمزدوجة الحمض اللبني .3
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  أخضر البروموكريزول  ازرق البروموتيمول  أحمر الكريزول  الفينول فتالين  الكاشف

  3.8  -  5.4 7.6 -  6.2 8.8-7.2  8.2  -  9.5  منطقة اإلنعطاف

 


