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يشم اهلل السمحان السحيم

انثبنثــخ ثبَــٕي إػــذادي

انًـــــــــــــٕاد

من إعـــــــــداد األستـــــــاذ  :ع  .الــــــــــززازي
 :سبػـتــــبٌ

 :تفبػالد ثؼض انًٕاد
يغ انًحبنٍـم انحًضٍـــخ ٔ انقبػذٌـخ

:
 األخسبو ٔ انًٕاد ٔ انتًٍٍض ثٍُٓــــب . انًٕاد انطجٍؼٍخ ٔ انًٕاد انصُبػٍــخ . يكَٕـــبد انــــزسح ٔ األٌَٕـــــــبد. انتفبػــم انكًٍٍبئـــــً ٔقٕاٍَُـــــــّ . يؼبدنــــــــخ انتفبػـــــم انكًٍٍبئــً . أكســـذح انفهـــــضاد فً انٓـــــــٕاء. تصٍُف انًحبنٍم حست قٍـــى . pH -انًحبنٍــم انحًضٍـــخ ٔ انقبػذٌـــخ.

 سثط ظٕاْش انحٍبح انٍٕيٍخ ثًفبٍْــــــــىٔ َظشٌبد انفٍضٌبء ٔ انكًٍٍبء .

 تؼشف تفبػم ثؼض انفهضاد يغ حًضانكهٕسٌذسٌك .

 حم ٔضؼٍخ يسأنخ يستقبح يٍ انًحٍـــط ،تتؼهــق ثبنًــبدح .

 كتبثخ يؼبدنخ تفبػم حًض انكهٕسٌذسٌكيغ فهض.

 -اتخبد يٕاقف اٌدبثٍخ نهًحبفظخ ػهى انجٍئخ

 تؼشف تفبػم ثؼض انفهضاد يغ يحهٕلٍْذسٔكسٍذ انصٕدٌٕو.

 تأثٍشيحهٕل حًض انكهٕسٌذسٌك ػهىثؼض انفهضاد.
 تأثٍش يحهٕل ٍْذسٔكسٍذ انصٕدٌٕو يغػهى ثؼض انفهضاد.

 كتبثخ يؼبدنخ تفبػم يحهٕل ٍْذسٔكسٍذانصٕدٌٕو يغ فهض.

تؼتجش ثؼض انًٕاد انًتذأنخ تدبسٌب ،كحًض انكهٕسٌذسٌك انًشكض إنى خبَت انصٕدا  ،يٕاد خطٍشح ،
نزا تستؼًم أٔاًَ ٔ قٍُُبد يصُٕػخ يٍ انجالستٍك أٔ انضخبج نحفظٓب.
 -نًــــبرا ال تحفــــظ ْــــزِ انًــــــٕاد فــــً أٔاَـــً يؼــــــذٍَـــــــخ ؟

-

انًشخـــــغ انؼهـــــــــٕو انفٍضٌبئٍــــــخ
انًٍُـــــش فـــــً انؼهــــٕو انفٍضٌبئٍــــخ
انًحٍـــط فــــً انؼهــــٕو انفٍضٌبئٍــــخ
دنٍم انجشايح ٔانتٕخٍٓبد انتشثٌٕخ انخبصخ ثًبدح انفٍضٌبء ٔ انكًٍٍبء سهك انتؼهٍى انثبَٕي اإلػذادي

 -)1تأثٍـــشيحهـــــــٕل حًــــض  -تؼــــشف تأثٍــش يحهـــٕل
انكهٕسٌذسٌك ػهى ثؼض انفهضاد .حًض انكهٕسٌــذسٌــك ػهى
انفهضاد :انحذٌذ ٔ ،انُحبط،
ٔانضَــــكٔ ،األنٕيٍٍُــــٕو،
أ) -تدشثــــــخ
ٔكتبثخ انًؼبدالد انحصٍهخ
نهتفبػالد.
ة) -يالحظـخ
ج) -استُتـــبج
 تؼـشف تأثٍــــش يحهـــٕلٍْذسٔكسٍذ انصٕدٌٕو ػهى
انفهضاد :انحذٌذ ٔ ،انُحبط،
ٔانضَكٔ ،األنٕيٍٍُٕو،

 انسـجـــــــــــــــــٕسح انكتــبة انًــذسسً كـــــــــــــــــــؤٔط أَبثٍـــت اختجـــــــبس يسبحٍـــق نفهـــضادانحذٌـــذ ٔ ،انُحـــبط،
ٔانضَكٔ ،األنٕيٍٍُٕو.
 حًض انكهٕسٌذسٌكٍْذسٔكسٍذ انصٕدٌٕو -ػهجــخ ػـــٕد ثقـــبة

 -)2تأثٍش يحهٕل ٍْذسٔكسٍـــــذ
انصٕدٌٕو يغ ػهى ثؼض انفهضاد
أ) -تدشثــــــخ
ة) -يالحظـخ
ج) -استُتـــبج

 تؼشف تأثٍــــش يحهـــــٕلحًــــض انكهٕسٌذسٌــــك ٔ
ٍْذسٔكسٍذ انصٕدٌٕو ػهى
ثؼض انًٕاد غٍشانفهضٌـــخ:
انضخبج ٔ ،انُالستٍكٔ ،
انٍُهٌٕ .

♣ ٌطهت يٍ انًتؼهى استشخبع يفٕٓو ٌ ٔ ، pHستشخــغ
سهى .pH
 ثى ٌزكش ثقٕاػذ انساليخ ٔاالحتٍبطبد انالصو اتخبرْـــبأثُـــبء استؼًبل انًحبنٍم انقبػذٌخ ٔ انًحبنٍم انحًضٍخ.
♣ ٌضٍف حدًب يٍ يحهٕل حًض انكهٕسٌذسٌك
( )H+ +Cl-إنى أَبثٍت إختجبس ٌحتٕي كم ٔاحذ يُٓب ػهى
فهض يٍ ثٍٍ انفهضاد انتبنٍخ  :انحذٌذ -انضَك  -األنٕيٍُٕو -
انُحبط .
 ٌضغ أصجؼّ ػهى فْٕخ األَجٕة تى ٌقشة يُٓب ػٕدثقبة ٌٔ .ذٌٔ يالحظبتّ
 ٌستؼبٌ ثطشذ األسئهخ انتبنٍخ : يب انفهضاد انتً ٌؤثـش ػهٍٓب حًــــض انكهٕسٌذسٌـــك؟ يبرا ٌقغ ػُذ تقشٌت ػٕد انثقبة يشتؼـــم يٍ فْٕـــــخاألَجٕة فً كم حبنخ ؟
 يـــب انغـــــــبص انُبتــــح ػـــــٍ ْـــــزا انتأثٍــــش؟ ْم ٌؤثش حًض انكهٕسٌذسٌك ػهى انجالستٍك ٔانضخبج؟ -أكتت يؼبدنخ انتفبػم انكًٍٍبئً فً كم حبنخ .

 يب ًْ انفهـــضاد انتًتتفبػـــم يغ انًحبنٍـــم
انحًضٍخ .

 يب اسى انغبص انُبتح ؟ ٔكٍف ًٌكٍ انكشف ػهٍّ؟

 يب ًْ انفهـــضاد انتًال تتفبػـم يغ انًحبنٍــم
+
♣ ٌضٍف انًتؼهى حدًب يٍ يحهٕل انصٕدا (  )Na +OHانقبػذٌـــخ .
إنى أَبثٍت إختجبس ٌحتٕي كم ٔاحذ يُٓب ػهى فهض يٍ ثٍٍ
انفهضاد انتبنٍخ  :انحذٌذ -انضَك  -األنٕيٍُٕو  -انُحبط .
 ٌستؼبٌ ثطشذ األسئهخ انتبنٍخ : يب انفهضاد انتً ٌؤثـش ػهٍٓب ٍْذسٔكسٍذ انصٕدٌٕو ؟ د  3ٔ 2-1ص 147 يبرا ٌقغ ػُذ تقشٌت ػٕد انثقبة يشتؼـــم يٍ فْٕـــــخاألَجٕة فً كم حبنخ ؟
 يـــب انغـــــــبص انُبتــــح ػـــــٍ ْـــــزا انتأثٍــــش؟ ْم ٌؤثش يحهٕل انصٕدا ػهى انجالستٍك ٔانضخبج؟ -أكتت يؼبدنخ انتفبػم انكًٍٍبئً فً كم حبنخ .

