
  االسترة و الحلمأةسلسلة تمارین 
  1تمرین 

  نعتبر المركبات العضویة التالیة
A  B  C  D  

  أندرید اإلیثانویك  مثیل إثیل1-إیثانوات   أول2-- بروبان   حمض اإلیثانویك

 أكتب الصیغ نصف المنشورة لھذه المركبات 1-
  . 67% مردود التفاعل   B  وواحد مول من المركب Aمول من المركب 1بتفاعل  Cنحصل على اإستر  -2
  ما اسم ھذا التفاعل ؟  -2-1
   أكتب المعادلة الكیمیائیة لھذا التفاعل -2-2
  . أنجز جدول التقدم لھذا التفاعل -2-3
   D . من المركبواحد مول  و Dمن المركب واحد بین مول  83%بتفاعل ثاني مردوده  Cنحصل على نفس اإلستر  -3
  التفاعلأكتب معادلة ھذا -3-1
   أنجز جدول التقدم لھذا التفاعل -3-2
  إلضافیة الناتجة عن التفاعل الثانيا  Cأحسب كمیة مادة المركب  -3-3

  2تمرین 

   C4H8O2صیغتھ ) E(أستر
  أكتب الصیغ نصف المنشورة الممكنة لھذا األستر وحدد صیغة الحمض والكحول الموافقة ثم سّم كل صیغة - 1
وصیغھ  )C(حدد صیغة الكحول ) E(األسترفنحصل على ) C(كحول   من mol 0,3من حمض المیثانویك و  mol 0,3نفاعل   - 2

  .نصف المنشورة الممكنة مع ذكر صنف كل صیغة 
  .عین كتلة األستر الناتج عند إستعمال كل صنف  – 3

  3تمرین 
  نجد ان كتلة  أول-1-مثیل بروبان – 2من  mol 0,2من حمض البوتانویك و  mol 0,2بین ة خالل تفاعل األستر

  .M(O)=16g/mol ; M( C)=12g/mol ; M( H)=1g/mol : نعطي .   g 19.3  األستر الناتج
  .الناتج ) األستر(أكتب المعادلة الكیمیائیة لھذا التفاعل وسّم المركب العضوي  – 1
  .إستنتج مردود التفاعل ثم حدد صنف الكحول    – 2
  .لھذ ا التفاعل  Kالتواون أحسب ثابت  – 3
  ھل الوسیط یرفع من مردود التفاعل . ماھو الوسیط الذي یمكن إستعمالھ لتسریع التفاعل  – 4
  .ھل یمكن أن یكون التفاعل تاما كیف . ماھو العوامل التي ترفع من مردود التفاعل – 5
تطور التفاعل  ثم أوجد تركیب الخلیط عند حدوث  منحىحدد  من الماء  mol 0,2نضیف للمزیج السابق وھو في حالتھ النھائیة  - 6

  ) .حالتھ النھائیة(التوازن من جدید 
  4تمرین 

 ml1 أول و -1-مثیل بوتان -3من  ml 20من حمض اإلیثانویك مع  ml 30نمزج ، تصنیع إثانوات اإلیزوأمیل المستعمل في العطورل
  ) .reflux( باالرتدادمن حمض الكبریت المركز ثم نسخن الخلیط 

  )reflux( باالرتداد و ماھي الفائدة من إستخدام كل من حمض الكبریت المركز – 1
  .أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي الحاصل  – 2
  قبل بدایة التفاعل ) alcool(والكحول ) acid(أحسب كمیة مادة كل من الحمض  – 3

  .  = 1g/mL    والكنلة الحجمیة للماء  dal = 0.81الكحول  وكثافة     dac = 1.05كثافة الحمض : نعطي
 إستنتج المتفاعل المحد ثم مردود التفاعل  mL 21,5إذا علمت أن األستر الناتج تجربیا قدره  – 4

  daster = 0.87: ثافة االستیر كنعطي 
  .وماھي العملیة التقنیة التي تمكن من ذلك ر المتشكل بإستمرار كیف تكون حالة التفاعل في النھایة یاألست نقوم بإزالة – 5

  5تمرین 
وم فنحصل في نھایة التحول یھیدروكسید الصودمیة وافرة من من إیثانوات البوتیل  وذلك بتفاعل ھذا األخیر مع  g 13.05تصبن  نجزن

  .M(O)=16g/mol ; M( C)=12g/mol ; M( H)=1g/molنعطي  .من كحول  m = 8.1 gقدرھا  على كتلة
  .أكتب معادلة ھذا التحول ثم حدد إسم الكحول الناتج  – 1
  .والتقدم النھائي  االقصىإنشئ جدول التقدم ثم أحسب كل من التقدم  – 2
  .أستنج مردود التفاعل  – 3

  6تمرین 

  .M(O)=16g/mol ; M( C)=12g/mol ; M( H)=1g/molنعطي ,   g/mol 88كتلتھ المولیة ) E(أستر
  .وماھي الصیغ نصف المنشورة لمتماكباتھ ) E( لـ االجمالیة الصیغة الجزیئیة  ماھي – 1
  بواسطة عملیة ) B(و ) A(منھ مع محلول الصود لنحصل على نوعین كیمیائیین  g 4.4نفاعل )  E(من أجل التعرف على األستر  – 2

  .یتأكسد بسھولة إلى سیتون ) B(علما أن  m = 2.98 gقدرھا  ) B(التقطیر نحصل على كتلة من 
 .وماھي صیغتھ االجمالیة ) B(ماھي الوظیفة الكیمیائیة لـ 

  ثم أكتب معادلة التصبّن ) B(أستنتج الصیغة الحقیقیة نصف المنشورة لـ  – 3
 




