
   
  
  
  

  1تمرین 
  .یذوب بسھولة في الماء ) بلورات ( وھوعبارة على جسم صلب أبیض    NaCH3COOنرید دراسة محلول إیثانوات الصودیوم

  pH=8.9القیمة    C=0.1mol.l-1تركیزه  V=100Cm3محلول إیثانوات الصودیوم حجمھ  - pHیعطي قیاس ) 1
  . في المحلول  ـ  أكتب معادلة التفاعل المنمدج الحاصل1-1
   .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

+)  
  استنتج المتفاعل المحد,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
  تنتجماذا تس,   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,  نحصل على التكافؤ عند اضافة الحجمVA=19,1 mL  و یأخد الـPH    القیمةpH=3,1.  

 لتفاعل المعایرة و استنتج توازناحسب تابثة ال - 3-1
 .حدد إحداثیات نقطة التكافؤ – 3-1
  .  استنتج القیمة الحقیقیة لتركیز محلول ایتانوات الصودیوم - 3-2
 :حدد الكاشف الملون المناسب لھده المعایرة  اسفلھمن بین الكواشف  - 3-3
 M=82g/molالكتلة المولیة  عطين، NaCH3COOالبلورات " نقاءدرجة  "احسب  - 3-4
  .نسبة التقدم النھائي لتفاعل المعایرة احسب . 6ھي  pHفان قیمة  V(A)=1mLعند اضافة الحجم  - 3-5

 2تمرین 
I -  نتوفر على كاشف ملو ن مجھول تركیزه : التعرف على كاشف ملونC=2,9.10-4mol/L   لتحدید ھذا الكاشف الملون نأخد حجما

V=100mLنقیس ، PH  ھذا المحلول فنجدpH=4,18  . نرمز لمزدوجة الكاشف الملون بـIndH(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
  .حدد معلال جوابك الكاشف الملون المدروس سفلھمعطیا ت االباعتبار  -5
II - 10نأخد : تحدید درجة حمضیة الخل التجاريmL  90من خل تجاري و نضیف الیھmL مخفف  من الماء المقطر فنحصل على محلولS ،

   Cوتركیز الحمض في المحلول البئئي ب   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))   تركیزهCB=0,1mol/L  .

 SBمن المحلول  VB=13,5mLد اضافة نحصل على التكافؤ عن

 . اكتب معادلة تفاعل المعایرة - 2-1
  ، استنتج[CH3COOH]/[-CH3COO]، احسب النسبة pH=4,8ھي  pHقیمة  VB=06,75mLعند نصف التكافؤ   - 2-2

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

  Ke=10-14و  M(CH3COOH)=60g/molو  1,02g/mL=نعطي الكتلة الحجمیة للخل ھي        .الخل السابق
  3تمرین 

ونعایره بمحلول ھیدروكسید  SAمن المحلول  VA=10mLالقاعدیة نأخذ حجما  –بواسطة المعایرة الحمضیة  SAلتحدید تركیز المحلول 
 VB=10mLفنحصل على التكافؤ عند الحجم . CB=0,01mol/Lتركیزه  SBالصودیوم 

  اكتب معادلة تفاعل المعایرة  -1
  وقارنھ مع النتیجة السابقة SAللمحلول  CAالتركیز احسب  -2
  لتفاعل المعایرة ζاحسب نسبة التقدم  3,75ھي  pHقیمة    VB=5mLعند الحجم   -3
 اقترح بعض الكواشف الملونة المناسبة لمعلمة نقطة التكافؤ مع التعلیل 8عند التكافؤ ھي  pHعلما ان قیمة  -4

  ،6,8-5,2احمر البروموفینول  ، 10,0-  8,2فینول فتالین،  4,4-3,1الھیلیانتین : الكواشیف الملونة 
 3.4-2.1اصفر االلیزارین     6,7-6ازرق البروموتیمول 
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