
  
 
 
 

 1تمرین 

OHCHCHCHCHأول-1-من البوتان  74gعند تفاعل  2223  30معg  من حمض االیثانویكCH3COOH , نحصل على الكتلة

m=49g   نعطي  .من استرM(O)=16g/mol ; M( C)=12g/mol ; M( H)=1g/mol.  
  .اكتب معادلة التفاعل الموافق لھذا التحول وأعط اسم االستر الناتج -1
  .احسب مردود ھذا التحول -2
 . Vحجم المجموعة الكیمیائیة ھو. في الحالة النھائیة للمجموعة Qrاحسب خارج التفاعل  -3
 اقترح طریقة للرفع من مردود ھذا التحول مفسرا كیف یؤثر ذلك على إزاحة التوازن -4
  ھل ھذه الحالة النھائیة حالة توازن؟,  K=4إذا علمت أن قیمة ثابتة التوازن الموافقة للتفاعل المدروس ھي  -5

  2تمرین 

بینت  .الكبریتیك، بوجود حمض  ni(ac)=ni(al)=0,300 molنحضر إیثانوات اإلثیل بتسخین خلیط متساوي الموالت لحمض اإلیثانویك و اإلیثانول 
  . neq1(ac)=0,100mol:ھيفي الخلیط   ك، أن كمیة المادة المتبقیة من حمض اإلیثانوی (éq1)المعایرة للخلیط المتفاعل عند التوازن 

  .أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي الحاصل بین حمض اإلیثانویك و اإلیثانول  -1 
  .لھذا التفاعل  xأنجز جدول التقدم  -2

  .نسبة التقدم النھائي لھذا التفاعل 1أحسب قیمة  -3

  .، ثم أحسب قیمتھا (éq1)ثابتة التوازن  1Kأكتب تعبیر  -4

لمتفاعل من نعایر الخلیط ا) (éq2من اإلیثانول ، ثم عند حصول التوازن   n=0,100molكمیة  (éq1)نضیف في الخلیط التفاعلي عند التوازن  -5
  . néq2(ac)=0,073mol :جدید ، فنجد كمیة المادة المتبقیة من حمض اإلیثانویك ھي 

  . من اإلیثانول n=0,100molخارج التفاعل ، ثم أحسب قیمتھ لحظة إضافة  Qrأكتب تعبیر : 1-5
  حدد معلال جوابك ، في أي منحى تتطور المجموعة المتفاعلة ؟: 2-5
  . (éq2)نواع الكیمیائیة الموجودة في الخلیط المتفاعل عند التوازن أحسب كمیات مادة األ: 3-5

  .نسبة التقدم النھائي لھذا التفاعل2أحسب قیمة : 4-5

  .، ثم أحسب قیمتھا  (éq2)ثابتة التوازن 2Kأكتب تعبیر : 5-5

 ، ماذا تستنتج ؟ 2Kو  1Kقارن قیمتي الثابتتین  -6

  3تمرین 

  . %67من اإلیثانول یكون مردود التفاعل ھو  mol 1,0من حمض اإلیثانویك و  mol 1,0بین  ة  خالل تفاعل األستر
  .أذكر خصائص ھذا التفاعل .أكتب المعادلة الكیمیائیة لھذا التفاعل  – 1
  .أوجد تركیب الخلیط في الحالة النھائیة  – 2
  .لھذ ا التفاعل  Kأحسب ثابت التوازن  – 3
تطور التفاعل  ثم أوجد تركیب الخلیط عند حدوث  منحىحدد  .من حمض اإلیثانویك  mol 1,0نضیف للمزیج السابق وھو في حالتھ النھائیة  -4

  ) .حالتھ النھائیة(التوازن من جدید 

  4تمرین 

من مركب  m = 61,2 gأول على -  2-لبروبان nB =1,00molلحمض اإلیثانویك و  nA = 1,00molنحصل بواسطة تسخین خلیط یتكون من 
  .Eعضوي 

 .Eـ اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل وأعط اسم المركب  1
  .أنشئ جدول التقدم للتفاعل الحاصل -2
M(H) = 1g.mol-1. M(O) = 16g.mol-1: نعطي. مردود ھذا التفاعل rـ أحسب  3

  .M(C) = 12g.mol-1  
  .المقرونة بمعادلة ھذا التفاعل باعتبار أن المركب العضوي الناتج تم عزلھ كلیا Kـ أحسب ثابتة التوازن  4
  . من الكحول n'B= 1,00molمن الحمض و  n'A= 2,00molفي حالة إنجاز ھذا التفاعل من خلیط بدئي من  'rـ حدد قیمة المردود  5
  . n =1,00molكمیة من الحمض  nB =1,00molو  nA =1,00molـ 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

  5تمرین 

یحدث التوازن  24hبعد . أستر من  mol 1و ماء من   mol 5بتدئي یتكون من  خلیطبوتانوات اإلثیل إنطالقا من  حلمأة 2000Cنحقق عند 
   mL 180تفاعل مال خلیطحجم ال .الكیمیائي 
 فنحصل mol/L 2ي التركیز المول اذ اثم بعد التبرید نعایر الحمض المتواجد بھا بواسطة محلول الصود mL 10حجمھا  من الخلیطنأخذ عینة 

  . mol17,6 الحجم المضاف عند التكافؤ 
  .بوتانوات اإلثیل  حلمأةأكتب معادلة تفاعل   – 1
  .ماھو الھدف من تبرید العینة قبل المعایرة  – 2
  .أحسب كمیة الحمض المعایر ثم إستنتج كمیة األستر المتواجد في حالة التوازن  – 3
  متساوي الموالت علل ؟  خلیطثم قارنھ بالمردود الذي یمكن أن نحصل علیھ في حالة  حلمأةأحسب مردود تفاعل ال – 4
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