
 

 التطور التلقائي لمجموعة كيميائية

 1تًشٍٚ 

mLV حدًّ Sَحضش يحهٕال 0,20 بئضافت إنٗ انًاء mol410.0,2 ٔ يٍ حًض اإلٚثإَٚك mol410.0,1  ٍيثٛم ايٍٛ ٔ  ي

mol410.0,1 َٕٔاث يٍ اإلٚثا mol410.5,0  ٍيثٛم ايَٕٕٛو  ي  . 

: ًَُزج انتحٕل انحاصم بانتفاعم ر٘ انًعادنت   433333 NHCHCOOCHNHCHCOOHCH .

irQاحسب خاسج انتفاعم .1 .   نهًدًٕعت فٙ انحانت انبذئٛت ,

irQلاسٌ . 2 éqrQ يع , يارا تستُتح ؟ .  خاسج انتفاعم فٙ حانت انتٕاصٌ,

éqrQعبش عٍ . 3 . maxx ٔلاسَٓا يع لًٛت انتمذو األلصٗ fxاستُتح لًٛت  .  نهتفاعمfx بذالنت انتمذو انُٓائٙ ,

 ْم ًٚكٍ اعتباس تحٕل انًدًٕعت كهٛا ؟ . 4

7,41َعطٙ      نهًضدٔخت  ApK نهًضدٔخت  
COOCHCOOHCH 33 /   

           75,102 ApK    نهًضدٔخت CH3-NH3
+
/ CH3-NH2.

 
 2تًشٍٚ 

C25  :نعطً عند   410.6,1
1

 HCOOHCOOHKA و   5

33 10.6,1
2

 COOCHCOOHCHKA 

3)( و أٌون اإلٌثانوات aqHCOOH)( بٌن حمض المٌثانوٌكأكتب معادلة التفاعل .1 aqCOOCH . 

: بٌن أن ثابتة التوازن المقرونة بتفاعل المزدوجتٌن هً .2 
21 AA KKK  احسب قٌمة ،K. 

 محلول حمض اإلٌثانوٌك و  V’’=10mLمحلول مٌثانوات الصودٌوم و V’=10mL محلول حمض المٌثانوٌك  و  V=10mLفً كأس نمزج

V’’’=1mL  11محلول إٌثانوات الصودٌوم ، المحالٌل األربعة لها نفس التركٌز .10  lmolC 

 . فً كل كأس وندون النتائج فً الجدول ذاتهpHنقٌس 

irQأحسب فً الحالة البدئٌة قٌمتة  .3 , 

éqrfrاستنتج قٌمة خارج التفاعل فً الحالة النهائٌة  .4 QQ ,, . 

irQماذا ٌمكن أن نستنتج من مقارنة قٌمة  .5  . بخصوص تطور المجموعةK مع ثابتة التوازن ,

 .انشئ الجدول الوصفً للتحول .6
x=10عُذ  .7

-4
mol  ٍٛنهًدًٕعت انكًٛٛائٛت حصٛهت انًادة   ع 

 3تًشٍٚ 

mlVنضع فً كأس حجما  401  11من محلول نترات الفضة تركٌزه

1 .10  lmolC ونضٌف إلٌه حجما mlV 402  محلول نترات 

12 تركٌزه IIالنحاس

2 .10.5  lmolC. 

]iأحسب التركٌزٌن البدئٌٌن - 1
2Cu]  وi[

Ag] فً الخلٌط. 

 .نغمر فً الكأس سلكا من النحاس وسلكا من الفضة- 2

 .1510.2,2Kثابتة التوازن المقرونة بالتفاعل هً. أكتب معادلة التفاعل الممكن حدوثه والذي ٌكون فٌه فلز النحاس متفاعال- 2-1

 .أحسب خارج التفاعل فً الحالة البدئٌة- 2-2

 .ما المالحظة التجرٌبٌة التً تؤكد ذلك. ةحدد منحى تطور المجموع- 2-3

 هل ٌمكن اعتبار التحول كلٌا ؟ .حدد تركٌز أٌونات الفضة عند حالة التوازن، علما أن فلز النحاس موجود بوفرة- 2-4

 4تًشٍٚ 

 يٍ يحهٕل كبشٚتاث انضَك V2=50mol/l  ٔ حدًا C1=0,1mol/l تشكٛضِ  II يٍ يحهٕل كبشٚتاث انُحاطV1=50mlًَضج فٙ كاط حدًا 

 َغًش فٙ انخهٛط صفحت يصمٕنت يٍ انُحاط ٔ أخشٖ يٍ انضَك فُالحظ تأكم صفٛحت انضَك ٔ اختفاء انهٌٕ االصسق .  C2=0.1mol/l تشكٛضِ 

 .بًارا تفسش انتغٛشاث انًالحظت داخم انًدًٕعت بعذ دلائك يٍ إَداصْا- 1

 .يؤكسذ انًتفاعهتٍٛ ٔ أكتب َصف يعادنت كم يًُٓا/حذد انًضدٔختٍٛ يختضل- 2

Cu(aq)استُتح يعادنت انتفاعم انز٘ ًٚكٍ أٌ ٚحصم بٍٛ إَٔٚاث- 3
2+

 .Zn(s) ٔ فهض انضَك 

 .أعط تعبٛش خاسج انتفاعم انًمشٌٔ بانتحٕل ، ٔ أحسب لًٛتّ انبذئٛت- 4

K=1,9.10 ، ثابتت انتٕاصٌ نهتفاعم انحاصم ْٙ C°25عُذ - 5
37

 ْم تحمك يعٛاس انتطٕس انتهمائٙ ؟. استُتح يُحٗ تطٕس انًدًٕعت. 

 كٛف تى اَتمال اإلنكتشَٔاث خالل ْزا انتحٕل؟- 6

 5تًشٍٚ 

1.1.0 نُتشاث انشصاص تشكٛضِ   يحهٕل يائٙ خهٛط ٚحتٕ٘ عهٗ فضت خضئٛا فٙا يٍسهك ٔ  Pb صفٛحت سصاص َغًش mol يحهٕل نُتشاث ،

12انفضت تشكٛضِ .10.5  mol .

28108,6:  انحاصم ْٙ بٍٛ فهض انشصاص ٔ إَٚاث انفضت لًٛت ثابتت انتٕاصٌ نهتفاعم K  .

أحسب خاسج انتفاعم انبذئٙ،   -1

 .ثى حذد يُحٗ انتطٕس انتهمائٙ نهتفاعم انحاصم فٙ انعًٕد -2

 .فٙ انخهٛط أكتب يعادنت تفاعم األكسذة اختضال انحصٛهت  -3

 
 


