
في محلول مائي قاعدة- التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض  
1تمرین    

، دواء یعتبر من المضادات الحیویة لاللتھابات اضافة الى كونھ مسكنا لالالم C13H18O2صیغتھ االجمالیة , االیبوبروفین حمض كربوكسیلي 
. قابل للذوبان في الماء 200mgتباع مستحضرات االیبوبروفین في الصیدلیات على شكل مسحوق  في اكیاس تحمل المقدار . ومخفضا للحرارة 

  C°25تمت جمیع العملیات عند   AH :M(AH)=206g/molولیة للحمضنعطي الكتلة الم. -Aولقاعدتھ المرافقة ب  AHنرمز لالیبوبروفین ب
  .تحدید ثابتة التوازن لتفاعل حمض االیبوبروفین مع الماء - االول الجزء

 تركیزه    S0من الحمض في كاس من الماء الخالص ، فنحصل على محلول مائي 200mgنذیب محتوى كیس من االیبوبروفین والذي یحتوي على 
 C0  وحجمھV0=100ml .اعطى قیاسpH  المحلولS0  القیمةpH=3.17  

  .C0احسب  -1
  .باستعانتك بالجدول الوصفي ، ان تفاعل االیبوبروفین  مع الماء تفاعل محدود, تحقق -2
  .المقرونة لھذا التحول  Kاكتب تعبیر ثابتة التوازن  -3
K=Xmax.بین ان -4

2/(V0-V0. )  : حیثτ : للتفاعل ونسبة التقدم النھائيxmax  : التقدم االقصى ویعبر عنھ بالمول  
   AH/Aللمزدوجة KAو استنتج ثابتة الحمضیة  Kحدد قیمة  -5

  :التحقق من صحة  المقدار المسجل على كیس االیبوبروفین –الجزء الثاني  
    SB من محلول مائي لھیدروكسید الصودیوم VB=60,0mlناخذ حجما, للتحقق من صحة المقدار المسجل على الكیس 

  .VBھو    Sنعتبر ان حجم المحلول .   Sونذیب فیھ كلیا محتوى كیس من االیبوبروفین، فنحصل على محلول مائي, CB=3,0.10-2mol/lتركیزه 
  .KA(H2O/HO-) =10-14نعطي .وبین ان ھذا التحول كلي   SBوالمحلول AHاكتب المعادلة الكیمیائیة المنمذجة للتفاعل بین الحمض -6
نعتبر ان المقدار . (المذابة AHكمیة مادة الحمض ni(AH)اكبر من SBالبدئیة المتواجدة في المحلول -HOكمیة مادة االیونات  ni(HO-)بین ان -7

  ).المسجل على الكیس صحیح
لحمض  SA من ھذا المحلول ونضیف الیھ محلوال مائیا V=20,0mlناخذ حجما ,  Sالمتبقیة في المحلول -HOلمعایرة االیونات

H3O)الكلوریدریك
و نعتبر ان . SAمن المحلول  VAE=27.7mlنحصل على التكافؤ عند صب الحجم .  CA=1,0.10-2mol/lتركیزه  (+

H3Oھي الوحیدة التي تتفاعل مع االیونات Sالمتبقیة في المحلول  -HOاالیونات
  . اثناء المعایرة SAالواردة من المحلول +

H3Oباالیونات Sالمتبقیة في المحلول  -HOبین انھ یمكن معایرة االیونات -8
+. 

  المتواجد في الكیس  AHالتي تفاعلت مع الحمض -HOاوجد كمیة مادة االیونات -9
 .استنتج .لحمض االیبوبرفین المتواجدة في الكیس    mاحسب الكتلة   -10

  2  تمرین 
 pKA( HCOOH / HCOO- ) =3,73نعطي   Ke=10-14حیث  °25جمیع المحالیل مأخوذة عند درجة الحرارة 

  pH=2,9و لھ  CAتركیزه  HCOOHلحمض اإلیثانویك   A Sنعتبر محلول مائي 
  اكتب معادلة تفاعل ھذا الحمض مع الماء) 1
  أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل ) 2

τللتفاعل تكتب على الشكل التاليبین أن نسبة التقدم النھائي ) 3 = K/(K +     ζاحسب قیمة         (���10
 SAاستنتج تركیز المحلول ) 4

ونعایره بمحلول ھیدروكسید الصودیوم  SAمن المحلول  VA=10mLالقاعدیة نأخذ حجما  –بواسطة المعایرة الحمضیة  SAلتحدید تركیز المحلول 
SB  تركیزهCB=0,01mol/L .عند الحجم  فنحصل على التكافؤVB=10mL 
  اكتب معادلة تفاعل المعایرة ) 5
  وقارنھ مع النتیجة السابقة SAللمحلول  CAاحسب التركیز ) 6
  لتفاعل المعایرة ζاحسب نسبة التقدم  3,75ھي  pHقیمة    VB=5mLعند الحجم  ) 7
 اقترح بعض الكواشف الملونة المناسبة لمعلمة نقطة التكافؤ مع التعلیل 8عند التكافؤ ھي  pHعلما ان قیمة -8

3تمرین  
    V=0,5Lحجمھ SB) (في الماء المقطر ، فنحصل على محلول مائي  ( CH3-NH2 )من مثیل أمین   mنذیب كتلة   C°25عند 

 . CBو تركیز المذاب فیھ 
و نعایره بواسطة  محلول  SB)(من المحلول المائي  =24mL   VB نضع في كأس حجما 

SA  لحمض الكلوریدریك(H3O
+

(aq)+Cl-
(aq) )  تركیزه الموليCA= 10-1 mol.L-1  .

حجم حمض  VAالمحلول في الكأس بداللة  PHیعطى منحنى الشكل جانبھ تغیرات 
  الكلوریدریك المضاف  

  . أكتب معادلة تفاعل المعایرة  -1
  . حدد إحداثیات نقطة التكافؤ -2
PKA(CH3-NH3بین أن ثابتة الحمضیة للمزدوجة ھي  -3

+/ CH3-NH2)=10,75  .  
اعط مخطط ھیمنة االنواع  الحمضیة  للحمض المضاف الى الكأس VA بداللة حجم  -4

CH3-NH3القاعدیة  للمزدوجة 
+/ CH3-NH2  .  

  . التوازن لتفاعل المعایرة و استنتج احسب تابثة -5
  . من مثیل أمین المذابة  كتلة mو استنتج  CBاحسب قیمة التركیز  -6
   .نسبة التقدم النھائي لتفاعل المعایرة و احسب   pHحدد قیمة ال   VA=10mLعند اضافة  -7
  . من بین الكواشف جانبھ حدد الكاشف المناسب لھذه المعایرة ؟ علل جوابك -8
  و احسب نسبة التقدم النھائي لھذا التفاعل . مع الماء) قاعدة (أكتب معادلة تفاعل مثیل امین  -9

pKe = 14     و(H3O
+/(H2O)=0  pKA(  وM(CH3-NH2)=31g/mol  

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

 




