
في محلول مائي قاعدة- التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض  
1تمرین   

  -CH3COOاالیثانوات  الیوناتقابل للذوبان في الماء حیث یعتبر مصدر    CH3COONaیثانوات الصودیوم مركب كیمیائي صیغتھا

  االیثانوات مع كل من الماء و حمض المیثانویك  ایوناتنھتم بدراسة تفاعل 
   KA(CH3COOH/CH3COO-)=1,6.10-5للمزدوجة  ةیالحمض ة، ثابت   250C ،Ke=10-14عند  M(CH3COONa)=82g/mol:معطیات

.  C1و تركیزه  V=500mLحجم  (S1)من بلورات ایثانوات الصودیوم في الماء المقطر للحصول على محلول   m=410mgنذیب كتلة/ 1
  .  pH=8,4:فنجد  (S1) المحلول pHنقیس 

 االیثانوات مع الماء؟ ایوناتأكتب معادلة تفاعل  - 1-1
 وأحسب قیمتھ ؟  pHو    Ke ، C1بداللة  1باالعتماد على جدول التقدم للتفاعل ، عبر عن نسبة التقدم النھائي  - 1-2
   K=6,3.10-10ثم تحقق أن    1 و   C1للتفاعل بداللة    Kالتوازن ةعبر عن ثابت  - 1-3

أحسب   C2=10-3mol/Lتركیزه المولي  (S2)ونضیف إلیھ كمیة من الماء المقطر للحصول على محلول    (S1)حجما من المحلول نأخذ  - 1-4
  للتفاعل ؟ ماذا تستنتج؟    2 في ھذه الحالة نسبة التقدم النھائي

من محلول مائي لحمض   V=10mLاوحجما C2=10-3mol/Lمن محلول مائي الیثانوات الصودیوم تركیزه  V2=90mLنمزج حجما-2
 :ننمذج التحول الحاصل بتفاعل كیمیائي معادلتھ. C2=10-3mol/Lلھ نفس التركیز    HCOOHالمیثانویك

CH3COO-
(aq)   +HCOOH(aq)   CH3COOH(aq) +  H COO-

(aq)  

.   molب  xو  ،  mS/mب   حیث   =81,9+1,37.104.x:بلعالقة التالیة   x عند لحظة  بداللة تقدم التفاعل موصلیة الخلیط   عبر عنن
  éq=83,254mS/m فنجد موصلیة الخلیط  éqنقیس عند التوازن 

 
 .  

 لتفاعل المدروس  ؟  K التوازن ةقیمة ثابتاحسب  - 2-1
 ؟  -HCOOH/ HCOOلمزدوجة ل   K’Aةیالحمض ةاستنتج قیمة ثابت - 2-2
 عند التوازن خلیطفي ال المھیمنینعند التوازن ثم استنتج النوعین  خلیطلل pHاحسب قیمة  - 2-3

2تمرین   
في العدید من الفواكھ و الخضر و یمكنھ أن یقینا من بعض األمراض مثل الزكام ، الصداع و )   C6H8O6حمض األسكوربیك (  Cیوجد فیتامین 

، نر ید دراسة بعض ممیزات حمض األسكوربیك الذي نرمز لھ  C500بعض أنواع السرطان ، نجده في الصیدلیات على شكل أقراص فیتامین 
    -Aو ألساسھ المرافق بـ  HAاختصارا بـ 

 I – ال لحمض األسكوربیك تركیزه المولي نحضر محلوC = 0,01 mol/L   نقیس ،pH 3: لھ  فنجده PH= 
  .حمض األسكوربیك في الماء ذوبان أكتب معادلة . 1
  لھذا التفاعل و ماذا تستنتج ؟ τاحسب نسبة التقدم النھائي . 2
  مع التعلیل ؟    pH=3,4 مع حمض االیثانویك لھ نفس التركیز المولي و لھ قارن قوة حمض األسكوربیك. 3
II –  نذیب قرص من الفیتامینC  حجم    فيفي كمیة من الماء المقطرV =200 

 mL  نعایر حجما   .الماء المقطرمنVA=20mL  من ھذا المحلول بواسطة 
 =CB تركیزه المولي (- K + +OH)ھیدروكسید البوتاسیوم المحلول المائي ل

0,02 mol/L بیان مفنحصل على الpH=f(Vb) 
  . لمعایرةھـذه ا نجازمثل التركیب التجریـبي الذي یمكننا من إ. 1
   معایرة أكتب معادلة تفاعل ال. 2
    CAالتركیز المولي    عین احداثیي نقطـة التكافـؤ ثم استنتج. 3
   Cالموجودة في قـرص الفیتامین  كتلة حمض األسكوربیك mgاحسب ب . 4
  ؟"  C500فیتامین "  ماذا یقصد الصانع بكلمـة . 5
   (- K + +OH) محلول من Vb = 13 mlعند سكب  .6
                تستنتج ؟المعایرة، ماذا  أحسب نسبة التقدم النھائي لتفاعل   
   .المعایرة  ه لمناسب لھذمتر ما ھو الكاشف ا – pHفي غیاب جھاز الـ   .7 
 g/mol  176  =M(C6H8O6)  :الكتلة المولیة لحمض األسكوربیك   

 الكریزولأحمر نتیناھلی فینول فتالین أزرق بروموتیمول كاشف ملون
 8.8  -  7.2 4  -  3.1 10  -  8.2 7.6 -  6.2 منطقة االنعطاف

 

       3تمرین 
 pH  وقیمةنقیس    C = 0,1 mol.L-1تركیزه المولي مائي محلول في حجم من الماء فنحصل على  �NH االمونیاك نذیب كمیة من غاز -1

  pH=11,1 فنجد
 مع الماء     �NH     اكتب معادلة تفاعل غاز  - 1-1
  �τالتفاعل   النھائيالتقدم نسبة  و Cبداللة      �[�H�O]   عبر عن  - 1-2

�NH  مزدوجةة للیالحمض ةبین أن ثابت - 1-3
� /NH�      یكتب على الشكل   K� = K� .  

�  � ��

�  .��
�   �Kة احسب قیم.       

�V  حجما  كأس نسكب في  -2 = 40 ml    حجما  لیھ  ثم نضیف االسابق  االمونیاك من  محلول V�    ر رومن محلول حمض كلو
�C الھیدروجین تركیزه المولي     = 5 . 10�� mol. L��    

 .اكتب معادلة التفاعل للتحول الحاصل  - 2-1
 .على التكافؤ الذي یجب إضافتھ للحصول    (��)�V   ماھو الحجم  - 2-2

�NH مزدوجةلل  pkAیساوي  للخلیط PHماھو الحجم الواجب إضافتھ حتى یكون  - 2-3
� /NH�       

= C             Ke°25عند :    یعطى  10���          
 




