
 التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض قاعدة في محلول مائي 
  1تمرین 

I - نعتبر محلوال مائیا لحمضHA تركیزه CA  وحجمھVA  

  HAاكتب معادلة التفاعل الذي یحدث عند اذابة الحمض-1
  .المذاب المأخوذ CAوالتركیز    pHلھذا التفاعل بداللة  τ اعط تعبیر نسبة التقدم النھائي-2
  لمحالیل مائیة ألحماض لھا نفس التركیز ؟  pHبداللة τ كیف تتغیر نسبة التقدم النھائي -3

اثبت العالقة التالیة -4
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KA .معKA الحمضیة للمزدوجة  ثابتةAH/A-  

 كیف یتفكك الحمض عندما تتغیر ثابتة الحمضیةو  τثابتة الحمضیة بداللة  KAاستنتج كیف تتغیر -5
II -  قاعدیا نعتبر محلوال مائیاA- تركیزه CB    وحجمھVB   

   -Aقاعدةاكتب معادلة التفاعل الذي یحدث عند اذابة ال-1
  .المذاب المأخوذ CBوالتركیز    pHلھذا التفاعل بداللة  τ اعط تعبیر نسبة التقدم النھائي-2
  لھا نفس التركیز ؟ القواعدلمحالیل مائیة   pHبداللة τ كیف تتغیر نسبة التقدم النھائي -3
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 .معKA   ثابتة الحمضیة للمزدوجةAH/A-  

  عندما تتغیر ثابتة الحمضیة قاعدةكیف یتفكك الو  τثابتة الحمضیة بداللة  KAاستنتج كیف تتغیر -5
  2تمرین 

  ، نرید التحقق من ھذه المعلومة بمعایرة قرص األسبرین " 500 اسبیرین:"تحمل علبة األسبرین اإلشارة 
I -  لدینا محلول تجاري من الصودا كثافتھ d =1.33  و كتلتھ المولیةM=40g/mol  النسبة المئویة الكتلیة لھیدروكسید الصودیوم ھي 
 p = 33.0%  . نحضر محلول الصوداS1  نأخذ حجما ،v= 2.5mL  نضعھ في حوجلة مدرجة من فئة من المحلو ل التجاري ،فmL 250  ثم

    S1نمألھا بالماء المقطر فنحصل على المحلول
  .حدد كتلة لتر من المحلول التجاري  -1
  من المحلول التجاري  L 1حدد كتلة ھیدروكسید الصودیوم المتواجدة  في  -2
  S1احسب التركیز المولي لھیدروكسید الصودیوم في المحلول -3
II -  نحضر المحلول : المعایرةS2   بإذابة قرص األسبیرین في حجمV2=200mL 

ھیدروكسید الصودیوم بواسطة محلول   V=20mlنقوم بمعایرة حجم منھ . من الماء 
بداللة حجم   PHیعطي المنحنى جانبھ تغیرات  ,CB=2.10-2mol.l-1تركیزه 

     M(AH)=180g/mol.الحمض المضاف
  نقطة التكافؤ حدد احدثیات -1
  )AHنرمز لحمض األسیتیل سلیسیلیك ب (اكتب معادلة التفاعل المعایرة  -3
  لتفاعل المعایرة Kاحسب قیمة تابثة التوازن  -4
  . S2حدد تركیز المحلول  -5
  500" كتلة األسیتیل سلیسیلیك المتواجدة في قرص األسبرین  علل اإلشارة mgحدد ب  -6
  .نسبة التقدم النھائي لتفاعل المعایرة احسب  V(B)=10,5mLعند  -6

  3تمرین 
  .یذوب بسھولة في الماء ) بلورات ( على جسم صلب أبیض  وھوعبارة   NaCH3COOنرید دراسة محلول إیثانوات الصودیوم

  pH=8.9القیمة    C=0.1mol.l-1تركیزه  V=100Cm3محلول إیثانوات الصودیوم حجمھ  - pHیعطي قیاس ) 1
  . ـ  أكتب معادلة التفاعل المنمدج الحاصل في المحلول 1-1
   .ـ   أعط تعبیر خارج التفاعل  2 -1
  .في المحلول -OHـ أحسب تركیز أیونات الھیدروكسید  1-3
  ثم ا ستنتج ؟   xmaxوالتقدم األقصى  xfـ  بإنشائك للجدول الوصفي أحسب كال من التقدم النھائي  4 -1
 C2=0 .1mol.l-1من محلول حمض الكلوریدریك تركیزه   V2=5mlمن المحلول السابق وحجم  V1=20mlنحضر محلوال مكونا من حجم ) 2

  .الخلیط pH=5.3 فتكون    قیمة 
  .ـ أكتب معادلة التفاعل الحاصل بین المحلولین 2-1
n0(H3Oمن محلول إیثانوات الصودیوم و كمیة المادة البدئیة   V1الموجودة في الحجم  n0(CH3COO- ) ـ أحسب كمیة المادة البدئیة2-2

+)  
  المتفاعل المحد استنتج,الموجودة في محلول حمض الكلوریدریك 

neq (H3O احسب - 2-3
  ,عند التوازن    المتبقیة في الخلیط كمیة المادة الیونات االكسونیوم (+

 xf=5 .10-4molباستعمال جدول التطور بین ان قیمة التقدم النھائي ھي  - 2-4
  ماذا تستنتج,   τاحسب نسبة التقدم النھائي - 2-5
   -CH3COOH ̸  CH3COOللمزدوجة       PKaاحسب قیمة - 2-6

بواسطة محلول حمض الكلوریدریك  تركیزه  V=20mlللتحقق من تركیز محلول ایتانوات الصودیوم  نقوم بمعایرة حجم منھ   -3
CA=0.1mol.l-1,  الحجم نحصل على التكافؤ عند اضافةVA=19,1 mL  و یأخد الـPH    القیمةpH=3,1.  

 التوازن لتفاعل المعایرة و استنتج احسب تابثة - 3-1
 .حدد إحداثیات نقطة التكافؤ – 3-1
  .  استنتج القیمة الحقیقیة لتركیز محلول ایتانوات الصودیوم - 3-2
 M=82g/molنعطي الكتلة المولیة ، NaCH3COOالبلورات " نقاءدرجة  "احسب  - 3-4
  .نسبة التقدم النھائي لتفاعل المعایرة احسب . 6ھي  pHفان قیمة  V(A)=1mLعند اضافة الحجم  - 3-5
 




