
  قاعدة- التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض
  1تمرین 

  .Cتركیزه  (CH�COOH)محلول مائي لحمض اإلیثانویك نعتبر 
  .اكتب معادلة التفاعل الكیمیائي المنمذج للتحول الكیمیائي الحاصل بین حمض اإلیثانویك والماء – 1
  .أنشئ جدوال لتقدم التفاعل الكیمیائي السابق – 2
H�O] تعبیرأوجد  – 3

  ).نسبة تقدم التفاعل( �،  Cبداللة   [�

CH�COOH/CH�COO)للمزدوجة     KA الحمضیةثابتة  تعبیربین أنھ یمكن كتابة  – 4
�K: على الشكل (� =

τ�.�

��τ
.  

  .سفلھ وندّون النتائج في الجدّول أ (C)مختلفة عند  تراكیز للتحول  �نحدد قیمة  – 5
1,08 1,78 8,77 17,8 C(mol/L)×10-2 

4,0 3,1 1,4 1,0 (×10-2)� 
    A=1/C(L.mol-1) 

    B=�2/1-� 
  .A=f(B) المبیانالجدّول السابق و مثّل  تممأ –أ 

CH�COOH/CH�CO)للمزدوجة   KA الحمضیةاستنتج ثابتة  -جـ 
�) .  

  2تمرین 
  .C=1×10-2mol/Lوتركیزه المولي  V=100 mLنعتبر محلوال مائیا لحمض اإلیثانویك حجمھ 

  .G=1,92×10-4Sفكانت  k=1,2×10-2m، ثابتة خلیتھ ةبجھاز قیاس الموصل C°25لھذا المحلول في الدرجة  G ةنقیس الموصل
  .من المحلول Vفي الحجم  ذابةاحسب كتلة الحمض الم – 1
  .حمض اإلیثانویك في الماء لذوباناكتب معادلة التفاعل المنمذج  – 2
  .Vللمحلول وحجمھ  Cوعبّر عنھ بداللة التركیز  Xmaxعّرف التقدم القصوي  و أنشئ جدوال لتقدم التفاعل – 3
H�O] تعبیرأعط – 4

  .المحلول pHاستنتج قیمة و  .احسب قیمتھ.  �������λو  ����G  ،k  ،λبداللة ) حالة التوازن(في الحالة النھائیة  �[�

H�O]في حالة التوازن بداللة  ��Qخارج التفاعل  تعبیرأوجد  – 5
  في ھذه الحالة؟ ��Qماذا یمثل . للمحلول Cوالتركیز  �[�

CH�COOH/CH�COO)للمزدوجة  pKAاحسب  – 6
�).  

M(C)=12 g/mol  ،M(H)=1 g/mol  ،M(O)=16 g/mol ، 
  =35 mS.m2.mol-1 λ����  4,1 mS.m2.mol-1 = λ�������        

  4تمرین 

  .من الماء المقطر mL 100في حجم قدره  mكتلة  ذیبلھذا الغرض ن (CH�COOH)لحمض اإلیثانویك  (S)نحضر محلوال 
  .3,4 ةقیمال فنجد C°25  متر عند pHالـ  جھازبواسطة  (S)المحلول  pHنقیس 

  .اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكیمیائي الحادث – 1
  . xfأوجد قیمة التقدم النھائي ئي و تفاعل الكیمیاأنشئ جدوال لتقدم ال– 2
  في المحلول  مذابةقیمة الكتلة ال mثّم استنتج . C=10-2mol/Lبین أن قیمة التركیز المولي  �f = 0,039إذا علمت أن نسبة التقدم النھائي  -3
  الكیمیائیة؟لمجموعة تطور ا منحى وما ھ. Qrfوخارج التفاعل عند التوازن  Qri بدئي احسب خارج التفاعل ال – 4
لھیدروكسید الصودیوم  قاعديمنھ بواسطة محلول  Va=10mL، نعایر حجما (S)للمحلول  Cبھدف التأكد من قیمة التركیز المولي  – 5

(Na�(��) + HO�(��))  تركیزه الموليC� = 4 × 10��mol/L   مقداره القاعديفیحدث التكافؤ عند إضافة حجم من المحلول  

 VbE = 25 mL.  
  .اذكر البروتوكول التجریبي لھذه المعایرة  -أ

  .اكتب معادلة التفاعل المنمذج لھذا التحّول  - ب
  .السابقة قارنھا مع القیمة . (S)للمحلول  Cاحسب قیمة التركیز المولي   - ج
  من محلول ھیدروكسید الصودیوم؟  mL 12,5لحظة إضافة  خلیطال pHما ھي قیمة   -د

M(H)=1g/mol  ،M(C)=12g/mol  ،M(O)=16g/mol  ،pKa(CH�COOH/CH�COO: یعطى
�) = 4,8   

  5تمرین 
  .من الماء المقطر  mL 500في  g)(NH3 من الغاز  L 1,2نذیب حجم  

  .VM =24 L/mol، علما أن الحجم المولي في شروط التجربة (S1)للمحلول  C1احسب التركیز المولي – 1
  .المنمذج للتحول الكیمیائي الحاصل أكتب المعادلة الكیمیائیة للتفاعل  – 2
  .11,1أعطى القیمة  C°25 عند  (S1)المحلول  pHقیاس  اعطى – 3
  .أنشئ جدوال لتقدم التفاعل –أ 

  ماذا تستنتج ؟. �1fاحسب نسبة التقدم النھائي  –ب 
  وتركیزه المولي  V=50 mLحجمھ  (S2)كلف األستاذ في حصة األعمال المخبریة فوج من التالمیذ لتحضیر محلوال  – 4
 C2=2×10-2mol/L  انطالقا من المحلول(S1).  
  ؟ (S2)ما ھي الخطوات العملیة المتبعة لتحضیر المحلول  –أ 

  .للتفاعل �2fاحسب قیمة نسبة التقدم النھائي . 10,8المحضر تساوي  (S2)المحلول  pHقیمة  علما ان –ب 
  على نسبة التقدم النھائي للتفاعل ؟ للمجموعة الكیمیائیة  لبدئیةما تأثیر الحالة ا –ج 
�NH)للمزدوجة  kA الحمضیةاحسب قیمة ثابتة  – 5

�(aq)/NH�(aq)).  
 




