
 روزانا بدران. أ –عملي الكیمیاء العامة والعضویة 
 

1 
 

 ىالجلسة األول
  تصنیف المواد الكیمیائیة                          

  

  

  
  
  
  

  )أساس  –مشعرات حمض ( مشعرات التعدیل 
  

یر لونھا المشعرات ھي كھرلیتات عضویة ضعیفة التأیُّن لھا خواص أساسیّة أو حمضیة وتغّ : )Indicator( المشعرات
  .الوسط pHضمن قیم محّددة من 

  .ر ضمنھ لونھاالذي تغیّ  pHومجال الـ  )أساس -الحمض(بعض مشعرات  التاليیُظھر الجدول 
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  أساس  –بعض مشعرات الحمض 

 pHمجال الـ  المشعر
  تغیر اللون 

 أساس  –حمض 

 برتقالي المتیل

انتین"  "الهل
 أصفر  ، برتقاليّ   -أحمر 3.1 – 4.4

اد    زرق أ –أحمر  5.0 – 8.0 الشمسع

م اللون   8.0 – 9.8 فینول فتالیئین  ورد –عد

  

مس  اد الش عر عب الرمز : مش مس  ب اد الش عر عب ز لمش وض   HLitیرم ار الحم تخدام الختب ائع االس عر ش و مش وھ
  :واألسس، ولكنھ لیس الوحید؛ بل یضاف إلى قائمة كبیرة من المشعرات، و تتأین جزیئاتھ على الشكل التالي

  
 

مضیة إلى محلول المشعر یوناتھ أزرق، فعند  إضافة مادة حإن لون جزیئات مشعر عباد الشمس ھو أحمر بینما لون أ 
 )اللون األحمر( سینزاح التوازن السابق إلى جھة الیسار یظھر المشعر بلون جزیئاتھ ،) أیونات الھیدروجین إضافة ( 

  :كما ھو واضح في المعادلة التالیة

Adding hydrogen ions: 

  

عر  ول المش ى محل یة إل ادة أساس افة م د إض ا عن یل ( أم ات الھیدروكس افة أیون ى جھ) إض ابق إل وازن الس ینزاح الت ة س
  :كما ھو واضح في المعادلة التالیة). اللون األزرق ( الیمین، ویظھر المشعر بلون أیوناتھ ،
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Adding hydroxide ions: 

 

  

) األزرق  –األحمر ( أما إذا تساوت تراكیز كل من الشكل األیوني، والشكل الجزیئي، فسیكون عندي مزیج من لونین 
، ویظھر ھذا اللون عندما یكون الوسط  فسجيمن كال الشكلین سوف نشاھد اللون البن 50/50وفي حال كانت النسبة ھي

 :     متعادالً كما ھو واضح في الشكل التالي

 

 

 

ل  :برتقالي المیتیل یعد مشعر برتقالي المیثیل واحداً من المشعرات شائعة االستخدام في المعایرات الحجمیة، ففي المحالی
  :اصفر، وتكون لھ البنیة التالیةاألساسیة یكون ذا لون 

  

  

ویكون في المحالیل الحمضیة ذا لون أحمر،أي عند وجود وفرة من أیونات الھیدروجین، فإن الھیدروجین سیرتبط مع 
  )  N=N(أحد ذرات النتروجین الموجودة في الرابطة 

ن المشع ذا الشكل م ا ھو موضح وتتحول بنیتھ إلى الشكل التالي، وتترافق البنیة الجدیدة لھ ون األحمر؛ كم ور الل ر بظھ
  :بالشكل التالي 
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ي  وني والجزیئ ین الشكلین األی ا ب وازن م ة ت ي حال ة . الحظ أن مشعر برتقالي المیثیل یوجد ف ي المعادل ین ف ا ھو مب كم
  .التالیة مثلھ مثل مشعر عباد الشمس، ولكن یختلف عنھ باللون

  

  

وفي ) األصفر –األحمر (مزیج من لونین  فسیكون لدینا. األیوني والشكل الجزیئيكل من الشكل  إذا تساوت تراكیز
  .pH=3,7سوف نشاھد اللون البرتقالي ویظھر ھذا اللون عندما تصبح قیمة ال  50 /50حال كانت النسبة ھي 

الیئین  ول فت وا: مشعر الفین د أن اھو أح الرمز م ھ ب ذي عادة یرمز ل الیئین ال ول فت د مشعر الفین ائعة یع ع المشعرات ش
  : االستخدام في المعایرات الحجمیة، وھوأیضا عبارة عن حمض ضعیف، ویتأین وفق المعادلة التالیة

  

  

تكون جزیئات مشعر الفینول فتالئین عدیمة اللون بینما لون أیوناتھ وردي غامق ، فعند  إضافة مادة حامضیة إلى 
سینزاح التوازن السابق إلى جھة الیسار، ویظھر المشعر بلون جزیئاتھ ) إضافة أیونات الھیدروجین ( محلول المشعر 

سینزاح التوازن ) إضافة أیونات الھیدروكسیل ( محلول المشعر ، أما عند إضافة مادة قلویة  إلى ) عدیم اللون ( ،
أما : كما ھو واضح في المعادلة السابقة). اللون الزھري الغامق( السابق إلى جھة الیمین، ویظھر المشعر بلون أیوناتھ ،

وفي ) عدیم اللون –الزھري (إذا تساوت تراكیز كل من الشكل األیوني، والشكل الجزیئي فسیكون لدینا مزیج من لونین 
  pH=9.3. ویظھر ھذا اللون عندما تكون قیمة الـ، ،سوف نشاھد اللون الزھري الفاتح 50/  50حال كانت النسبة ھي 
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  القسم العملي

  

وتصنیف عدد من المواد الكیمیائیة مع ، الوسط  pHمشعرات التعدیل باختالف  ألوانتھدف التجربة إلى اختبار تغیر 
  ).النقاوة، الكثافة، الكتلة المولیة، الصیغة الجزیئیة، المادةاسم ( كتابة 

  :طریقة العمل

أضف قطرة من مشعر عباد الشمس والحظ ، مل من حمض كلور الماء الممدد 1اختبار وضع فیھ  أنبوبخذ  -
سجل النتائج مع . أنبوب االختبار حتى انقالب اللون  إلىأضف كمیة من ھیدروكسید الصودیوم  ،اللون الناتج

 .التعلیل
والحظ  الفینول فتالئینأضف قطرة من مشعر ، مل من حمض كلور الماء الممدد 1اختبار وضع فیھ  أنبوبخذ  -

سجل النتائج مع . أنبوب االختبار حتى انقالب اللون  إلىأضف كمیة من ھیدروكسید الصودیوم  ،اللون الناتج
 .یلالتعل

 برتقالي المیتیلأضف قطرة من مشعر ، مل من حمض كلور الماء الممدد 1اختبار وضع فیھ  أنبوبخذ  -
سجل . أنبوب االختبار حتى انقالب اللون  إلىأضف كمیة من ھیدروكسید الصودیوم  ،والحظ اللون الناتج

 .النتائج مع التعلیل
  

 


