
I.نظریة برونشتد لألحماض والقواعد

القاعدیة-أمثلة للتفاعالت الحمضیة.1

تفاعل غاز األمونیاك مع غاز كلورور الھیدروجین

تكون مركب إلىHCl(g)مع غاز كلورور الھیدروجین NH3(g)یؤدي تفاعل غاز األمونیاك 

:التالیةفق المعادلة الكیمیائیة و,NH4Cl(s)صلب أیوني لكلورور األمونیوم 

NH3 + HCl (NH4
++Cl-)

تفاعل حمض النتریك السائل مع الماء

-NOمع الماء أیونات النترات HNO3(l)ینتج عن تفاعل حمض النتریك 
3(aq) وأیونات

+H3Oاألكسونیوم 
(aq)وفق المعادلة التالیة:HNO3 + H2O NO-

3 + H3O+

H+(HNO3نالحظ أنھ في كلتا المعادلتین ھناك نوع یفقد بروتونا :خالصة ; HCl) حین یكتسب في

NH3)ھذا البروتون األخرالنوع الكیمیائي  ; H2O).

.نقول أن ھناك تبادل بروتوني بین النوعین الكیمیائیین المتفاعلین

.بین المتفاعالت+Hقاعدة كل تفاعل یتم خاللھ تبادل بروتون -نسمي تفاعل حمض:تعریف

تعریف الحمض والقاعدة حسب برونشتد.2

 الحمض ھو كل نوع كیمیائي قادر على فقدان بروتونH+.

HA A- + H+

BH+ B + H+

NH4:مثال
+ ; HNO3 ; HCl

 القاعدة كل نوع كیمیائي قادر على اكتساب بروتونH+.

B + H+ BH+

A- + H+ AH

-CH3COO:مثال ; NH3 ; H2O

II.قاعدة-المزدوجة حمض

:خالل تفاعل كیمیائي یمكن حسب الظروف التجریبیة

 لحمض أن یفقد بروتوناHA A- + H+ أوBH+ B + H+.

 لقاعدة أن تكتسب بروتوناB + H+ BH+ أوA- + H+ AH.

.قاعدة-نستعمل نصف المعادلة حمضللتعبیر عن وجود ھذین الظاھرتین نستعمل 

HA = A- + H+أوB + H+ = BH+



نقول أن النوعین الكیمیائیین .والعكس,)Bأو (-Aقاعدة مرافقة )+BHأو (AHیقابل كل حمض 

AH) أوBH+( وA-) أوB( نرمز لھا ب حمض/قاعدةیكونان مزدوجةHA/A-) أوBH+/B.(

NH4:أمثلة
+/NH3NH+

4 = NH3 + H+

HCl/Cl-HCl = Cl- + H+

CH3COOH/CH3COO-CH3COO- + H+ = CH3COOH

.-H2O/OHودور الحمض في المزدوجة H3O+/H2Oالقاعدة في المزدوجة الماء یلعب دور:ملحوظة

.amphotèreأو ampholyteاألمفوتیرأو األمفولیتنطلق علیھ اسم إذن

III.قاعدة-معادلة التفاعل حمض

وجد نوع كیمیائي آخر قادر على إذاإال,)حمض(من قبل نوع كیمیائي +Hال یتم فقدان بروتون 

).قاعدة(اكتساب ھذا البروتون 

,A2H/A2وA1H/A1قاعدة البد أن تشارك فیھ مزدوجتین -كل تفاعل حمض,من ھذه الخاصیة

.األخرىالمزدوجتین مع قاعدة المزدوجة إحدىحیث یتفاعل حمض 

-Aمع القاعدة A1Hحمض الفمثال عند تفاعل 
بإتباعنحصل على المعادلة الحصیلة للتفاعل ,2

:الخطوات التالیة

الحمض كمتفاعل:A1H = A-
1 + H+

القاعدة كمتفاعل:A2
- + H+ = A2H

A1H:المعادلتینننجز مجموع نصفي  = A-
1 + H+

A2
- + H+ = A2H

A1H + A-
2 A2H + A-

1

.CH3COOHمع حمض االیثانویك NH3تتفاعل القاعدة :تمرین تطبیقي

.اكتب تعبیري المزدوجتین المشاركتین في ھذا التفاعل.1

.اكتب معادلة التفاعل.2

IV.الكواشف الملونة

:ونرمز لھا ب,وقاعدتھا بلونین مختلفینقاعدة یتمیز حمضھا-مزدوجة حمضالكاشف الملون

HIn/In-.

بحضور الحمض تتفاعل قاعدة الكاشف وفق المعادلة:In- + HA HIn + A-

.HInفیأخذ الخلیط لون الشكل الحمضي 

بحضور القاعدة یتفاعل حمض الكاشف وفق المعادلة:HIn + A- In- + HA

.-Inفیأخذ الخلیط لون الشكل القاعدي 




