
 التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض قاعدة في محلول مائي 
 1تمرین 

I -  نتوفر على كاشف ملو ن مجھول تركیزه : التعرف على كاشف ملونC=2,9.10-4mol/L   لتحدید ھذا الكاشف الملون نأخد حجما
V=100mL نقیس ،PH  ھذا المحلول فنجدpH=4,18  .ـنرمز لمزدوجة الكاشف الملون ب IndH(aq)/Ind-  حیث یتم الحصول على الكاشف

  في الماء IndHباذابة الحمض 
  .اكتب معادلة تفاعل الحمض مع الماء -1

H3O]و Cالتقدم النھائي بداللة �عبر عن نسبة  -2
   .احسب قیمتھا و استنتج  [+

   C و  �اكتب تعبیر تابثة الحمضیة بداللة  -3
   pKAو استنتج  KAاحسب قیمة  -4
  .الكاشف الملون المدروس معلال جوابك حدد سفلھمعطیا ت االباعتبار  -5
II - 10نأخد : الخل التجاري حمضیة ید درجةدتحmL  90من خل تجاري و نضیف الیھmL  من الماء المقطر فنحصل على محلول مخففS، 

   Cب  البئئي حمض في المحلولالوتركیز   CSنسمي تركیز حمض االیثانویك في المحلول ب 
  .  Cبداللة    CSاكتب تعبیر  -1
+Na)لمحلول ھیدوكسید الصودیوم  SB، ونعایره بمحلول Sمن المحلو ل المخفف  10mLنأخد  -2

(aq)+OH-
(aq))  ه زتركیCB=0,1mol/L  .

 SBمن المحلول  VB=13,5mLنحصل على التكافؤ عند اضافة 

 . اكتب معادلة تفاعل المعایرة - 2-1
  ، استنتج[CH3COOH]/[-CH3COO] ، احسب النسبةpH=4,8ھي  pHقیمة  VB=06,75mLالتكافؤ  عند نصف  - 2-2

   pKA(CH3COOH/CH3COO-)قیمة 
  .بین ان تفاعل المعایرة تفاعل كلي - 2-3
  المدوس تركیز حمض االیثانویك في الخل التجاري Cاستنتج  ،للمحلول المخفف CSاحسب التركیز  - 2-4
غرام من الخل التجاري، احسب درجة حمضیة  100الموجودة في ) بالغرام (لخل تجاري بكتلة حمض االیثانویك  تعرف درجة الحمضیة - 2-5

  Ke=10-14و  M(CH3COOH)=60g/molو  ρ=1,02g/mLعطي الكتلة الحجمیة للخل ھي ن.       الخل السابق
  2تمرین 

 الحمض إلى تدریجیا ) الالكتوز ( الحلیـــب سكر یتحول اللبنیة، الُمَخِمَرات تأثیر بفعل
-R بـ الحمض لھــــــذا نرمز للتبسیطCH3-CHOH-COOH الصیغة ذو اللبني

COOH .كلما صغیرة، معین حلیب في الموجودة اللبني الحمـــض كمیة كانت كلما 
  .طریا الحلیب كان
كأس في  نضع ،حلیب من عینة في الموجودة اللبني الحمض كمیة ةــمعرفل    

 ــدــــــــدروكسییمحلوال لھ تدریجیا نضیف و  حلیب نـم  VA= 20mLحجما
+Na)الصودیوم

(aq)+OH-
(aq))  زهــــــــــــــــــتركی  

 CB= 5.10-2mol/L.  نقیسpH المنحنى، فنحصل على إضافة لــك بعد الخلیط 
pH=f(VB) الوحید الذي یتفاعل ھو اللبنيالحمض  نعتبر أن . أعاله الشكل في الممثل 

  .الصودیوم ھیدروكسیدمع محلول  في الحلیب
   .المعایرة أثناء یحدث الذي للتفاعل الحصیلة المعادلة أكتب -1
  .التكافؤ نقطة إحداثیات مبیانیا حدد -2
  .المدروسة العینة من واحد لتر في  الموجودة اللبني الحمض كتلة استنتج، الحلیب عینة في اللبني للحمض CA التركیز أحسب -3
   .pKA بداللة pHاكتب تعبیر  ،  ثمR-COOHللحمض حمضیة ال ثابتة اكتب تعبیر -4
R-CO2]، احسب النسبةpH=3,8فان VB=VB.E/2عند نقطة نصف تكافؤ المعایرة  -5

-]/[R-CO2H] أنج ـ، استنت  pKA=3,8   
  الصودیوم دروكسیدیفي الحلیب بمحلول ھ الموجودة اللبني بین انھ یمكن معایرة الحمض -6
 و یسببھا التي الحموضة توافق°1D بحیث  °Dب  لھا نرمز و" دورنیك درجة"ب الحلیب حموضة عن یعبر الغذائیة، الصناعات في -7

  الحلیب من واحد لتر في اللبني الحمض من  0,1gجود
   .سابقا المدروسة الحلیب لعینة الحموضة درجة أحسب - 7-1
  طریا؟ الحلیب اعتبار یمكن ھل°D 18 و°D 15بین  محصورة حموضتھ درجة كانت إذا طریا الحلیب عتبری - 7-2
   (VB= 0) المعایرة بدایة قبل اللبني الحمض محلول ندرس -8
  الماء في اللبني الحمض تفكك معادلة أكتب - 8-1
 تستنتج؟  ماذا .الماء في اللبني الحمض بتفكك المقرون للتحول النھائي التقدم نسبة قیمة احسب الوصفي، بالجدول باالستعانة - 8-2

 :Ke=10-14 ; M=90 g.mol-1 اللبني لحمضل المولیة معطیات الكتلة
  3تمرین 

mL010Vحجمھ   Sنضیف حمض اإلیثانویك  الخالص إلى الماء ، فنحصل على محلول  ,    12وتركیزه Lmol1002C  .., .  

S  :23pHالمحلول  pHیعطي قیاس  ,.  

  .اكتب معادلة تفاعل حمض اإلیثانویك مع الماء. 1
  .Sحمض اإلیثانویك واستنتج النوع المھیمن في المحلول / ارسم مخطط الھیمنة للمزدوجة أیون اإلیثانوات .2

fxحدد التقدم النھائي  .3   ).یمكن االستعانة بجدول التقدم للتفاعل( لتفاعل حمض اإلیثانویك مع الماء ؛   

  .إذا كان التحول كلیا maxxوالتقدم األقصى  fxقارن .4

74pKA حمض اإلیثانویكل ثابتة الحمضیةنعطي                                                           . للتفاعل  استنتج نسبة التقدم النھائي  .5 ,  

  .؟ علل الجواب 2ھل النتیجة متوافقة مع نتیجة السؤال . 6
 




