
  
 
 
 
 

M(O)=16g/mol

نحصل على الكتلة , CH3COOHمن حمض االیثانویك 

  ھل ھذه الحالة النھائیة حالة توازن؟

  .K، ثم استنتج ثابتة التوازن 
 .علّل. تطور المجموعة

   :ذي الصیغة النصف المنشورة 

 O2H+E↔B+A:  وذلك وفق المعادلة الكیمیائیة التالیة

نضیف بعض القطرات من حمض الكبریتیك  المركز ثم نضع 

  لماذا یتم وضع الكأس المحتوي على الخلیط التفاعلي في إناء محتوي على ماء مثلج ؟ ما إسم ھذه العملیة ؟

  .mol0,8: باستعمال الجدول الوصفي ؟ علما أن كمیة مادة االستر المتكون ھي 

nB =1,00mol أول على - 2-لبروبانm = 61,2 g  من

  .من الكحول n'B= 1,00molو  من الحمض
  .n =1,00mol  كمیة من الحمض

 

2016-2015السنة الدراسیة               سلسلة تمارین                                            
 2émé BAC:المستــــــــــوى                   

 معطیات لجمیع التمارین
M(O)=16g/mol ; M( C)=12g/mol ; M( H)=1g/mol. 

OHCHCHCHCH 2223  30معg  من حمض االیثانویك

  .اكتب معادلة التفاعل الموافق لھذا التحول وأعط اسم االستر الناتج

 . Vحجم المجموعة الكیمیائیة ھو. في الحالة النھائیة للمجموعة
 اقترح طریقة للرفع من مردود ھذا التحول مفسرا كیف یؤثر ذلك على إزاحة التوازن

ھل ھذه الحالة النھائیة حالة توازن؟,  K=4إذا علمت أن قیمة ثابتة التوازن الموافقة للتفاعل المدروس ھي 

من حمض اإلیثانویك و  mol 1,0وفي درجة حرارة ثابتة، 
یتطور التحّول الكیمیائي مباشرة بعد لحظة المزج، ینتج عنھ 

  .ما اسم ھذا التحّول؟ اذكر خصائصھ
   .اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل

من الحجم الكلي، نبّرد  Vلمتابعة تطور الخلیط التفاعلي نأخذ منھ عیّنة حجمھا 
العیّنة المأخوذة  انیا، ثّم نعایر حمض اإلیثانویك المتبقي في العینة بمحلول 

نكرر  العملیة في لحظات زمنیة . لھیدروكسید الصودیوم تركیزه المولي معلوم
  .یلخص مختلف النتائج التجریبیة المحصل علیھا

  .عل عند التوازن
  :لزیادة مردود التفاعل، ھل نقوم بـ 

 استخدام خلیط بدائي غیر متساوي الموالت؟
 إضافة قطرات من حمض الكبریتیك المركز؟

، ثم استنتج ثابتة التوازن    Qr,éq احسب خارج التفاعل، للمجوعة الكیمیائیة السابقة، عند التوازن
تطور المجموعة منحىمن حمض اإلیثانویك، حدد  mol 0,2عند التوازن نضیف إلى الخلیط التفاعلي 

ذي الصیغة النصف المنشورة .بنكھة الموز ویستعمل كثیرا في الصناعة الغذائیة 
 إلى أي مجموعة ینتمي ایثانوات البوتیل ؟

وذلك وفق المعادلة الكیمیائیة التالیة) B(وكحول ) A(إنطالقا من حمض كربوكسیلي ) 
 ؟ وأكتب صیغھما النصف المنشورة ؟

نضیف بعض القطرات من حمض الكبریتیك  المركز ثم نضع ).A(لحمض الكربوكسیلي من ا mol1و  Bمن الكحول 
 .في الكأس المحتوي على الخلیط التفاعلي في إناء یحتوي على الماء المثلج

لماذا یتم وضع الكأس المحتوي على الخلیط التفاعلي في إناء محتوي على ماء مثلج ؟ ما إسم ھذه العملیة ؟
  الدور الذي یلعبھ حمض الكبریتیك أتناء عملیة التصنیع ؟

باستعمال الجدول الوصفي ؟ علما أن كمیة مادة االستر المتكون ھي , أعط تركیب الخلیط عند التوازن

1,00mol=لحمض اإلیثانویك و  nA = 1,00molخلیط یتكون من 

 .Eـ اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل وأعط اسم المركب 
  .أنشئ جدول التقدم للتفاعل الحاصل

  .لتفاعلالمقرونة بمعادلة ھذا ا
من الحمض n'A= 2,00molفي حالة إنجاز ھذا التفاعل من خلیط بدئي من 

كمیة من الحمض nB =1,00molو  nA =1,00molـ نضیف عند التوازن الحاصل انطالقا من الخلیط 
  ـ في أي منحى تتطور المجموعة؟

  .ـ حدد تركیب الخلیط عند التوازن الجدید
  .الموافق لھذه الحالة

سلسلة تمارین                                                         
                                    االسترة و الحلمأة                         

 1تمرین 

OHأول-1-من البوتان  74gعند تفاعل 

m=49g   من استر.  
اكتب معادلة التفاعل الموافق لھذا التحول وأعط اسم االستر الناتج -1
  .احسب مردود ھذا التحول -2
في الحالة النھائیة للمجموعة Qrاحسب خارج التفاعل  -3
اقترح طریقة للرفع من مردود ھذا التحول مفسرا كیف یؤثر ذلك على إزاحة التوازن -4
إذا علمت أن قیمة ثابتة التوازن الموافقة للتفاعل المدروس ھي  -5

  2تمرین 

وفي درجة حرارة ثابتة،  t=0sاللحظة  عندنمزج 
1,0 mol یتطور التحّول الكیمیائي مباشرة بعد لحظة المزج، ینتج عنھ . من اإلیثانول

  .Eالماء ومركب عضوي 
ما اسم ھذا التحّول؟ اذكر خصائصھ -1
اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل -2
  .Eأعط اسم المركب العضوي  -3
لمتابعة تطور الخلیط التفاعلي نأخذ منھ عیّنة حجمھا  -4

العیّنة المأخوذة  انیا، ثّم نعایر حمض اإلیثانویك المتبقي في العینة بمحلول 
لھیدروكسید الصودیوم تركیزه المولي معلوم

یلخص مختلف النتائج التجریبیة المحصل علیھا منحنى الشكل جانبھمحددة، 
عل عند التوازناحسب مردود التفا - 4-1
لزیادة مردود التفاعل، ھل نقوم بـ  - 4-2
 زیادة حرارة الخلیط التفاعلي؟ - 
استخدام خلیط بدائي غیر متساوي الموالت؟ - 
إضافة قطرات من حمض الكبریتیك المركز؟ - 
احسب خارج التفاعل، للمجوعة الكیمیائیة السابقة، عند التوازن - 4-3
عند التوازن نضیف إلى الخلیط التفاعلي  - 4-4

  3تمرین 

بنكھة الموز ویستعمل كثیرا في الصناعة الغذائیة ) E(ایثانوات البوتیل یمتاز 
إلى أي مجموعة ینتمي ایثانوات البوتیل ؟ -1
) E( یمكن تصنیع ایثانوات البوتیل -2
؟ وأكتب صیغھما النصف المنشورة ؟ Bو Aأعط أسماء المركبات .
من الكحول  mol2نمزج في كاس  -3

في الكأس المحتوي على الخلیط التفاعلي في إناء یحتوي على الماء المثلج
لماذا یتم وضع الكأس المحتوي على الخلیط التفاعلي في إناء محتوي على ماء مثلج ؟ ما إسم ھذه العملیة ؟ - 3-1

الدور الذي یلعبھ حمض الكبریتیك أتناء عملیة التصنیع ؟ ماھو - 32-
أعط تركیب الخلیط عند التوازن - 3-3
  ؟ ھدا التصنیع احسب مردود - 3-4

  4تمرین 

خلیط یتكون من  باالرتداد نحصل بواسطة تسخین
  .Eمركب عضوي 

ـ اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل وأعط اسم المركب  1
أنشئ جدول التقدم للتفاعل الحاصل -2
  . مردود ھذا التفاعل rـ أحسب  3
المقرونة بمعادلة ھذا ا Kـ أحسب ثابتة التوازن  4
في حالة إنجاز ھذا التفاعل من خلیط بدئي من  'rـ حدد قیمة المردود  5
ـ نضیف عند التوازن الحاصل انطالقا من الخلیط  6

ـ في أي منحى تتطور المجموعة؟ 6.1
ـ حدد تركیب الخلیط عند التوازن الجدید 6.2
الموافق لھذه الحالة ''rـ احسب المردود  6.3

 




