
   
  
  
  

  1تمرین 

 g76,0نالحظ أن الكتلة النھائیة ). C°50(من المیثانول في حوجلة درجة حرارتھا ثابتة  g 1,6من حمض المیثانویك وكتلة  g 2,3ندخل كتلة 

  .24hلحمض المیثانویك تبقى ثابتة لمدة 
  .البدئیة للمتفاعالتأحسب كمیات المادة  .1
  .أكتب معادلة التفاعل  .2
 .ما قیمة مردود التحول ؟ ھل ھذه النتیجة متوقعة ؟ علل جوابك .3
  احب قیمة تابثة التوازن للتحول .4
 بین كیف یمكن الرفع من قیمة مردود ھذا التحول باستعمال نفس المتفاعالت ؟ .5
 .الخلیط البدئي متساوي الموالت. ، و نحتفظ بنفس الكحول نعوض حمض المیثانویك بأندرید المیثانویك .6
  .أعط الصیغة نصف منشورة ألندرید المیثانویك .1- 6
 .ما طبیعة ھذا التحول. أكتب معادلة التفاعل .2- 6
  .سم اإلستر المحصل علیھ و احسب كتلتھ القصویة،  حدد كتلة أندرید المیثانویك الذي یجب استعمالھ. 6-3

  2تمرین 

 .أول و حمض اإلیثانویك أو أندرید اإلیثانویك - 1-لھ رائحة الموز انطالقا من التفاعل بین بوتان  Eإسترا نحضر  -1
  .الناتج  Eأكتب بالصیغ نصف المنشورة معادلة التفاعلین المنمذجین للتحولین ، ثم أعط اسم اإلستر : 1-1
  ما الفرق بین ھذین التحولین ؟: 2-1
  .أول - 1-من البوتان  0,1moℓمع   اإلیثانویك تتفاعل من أندرید 0,1moℓنجعل : 3-1
  .أحسب حجم الكحول المستعمل  -أ

  .  VE=9,9 mℓ: الناتج عند نھایة التفاعل ھو  أحسب مردود التفاعل ، علما أن حجم اإلستر  - ب
 .ینتج عن التفاعل بین الغلیسیرول و حمض الزیت التي ھي عبارة عن ثالثي غلیسیرید  (Oléine)یتركب زیت الزیتون أساسا من األولیین  -2

  . C=7,5 moℓ/ℓمن ھیدروكسید الصودیوم تركیزه  V=20mℓمن األولیین ، و حجم  moléine=10,0 gكتلة : نسخن بارتداد داخل حوجلة 
  .أكتب الصیغة نصف المنشورة لألولییتن و أحسب كتلتھا المولیة: 1-2
  .مع ھیدروكسید الصودیوم ، و عین الصابون الناتج ، و أحسب كتلتھ المولیةأكتب معادلة تصبن األولیین : 2-2
  .أنشئ الجدول الوصفي للتحول الكیمیائي و حدد المتفاعل المحد : 3-2
  .استنتج كتلة الصابون المحضر عند نھایة التفاعل : 4-2

  .CH2OH-CHOH-CH2OH: الغلیسیرول .  C17H33-CO2H: حمض الزیت : نعطي 
M(H)=1g.moℓ-1 ؛M(C)=12g.moℓ-1  ؛M(O)=16g.moℓ-1 ؛M(Na)=23g.moℓ-1 . 

3تمرین   

، حیث اكتشف الشمعة التي اعتبرت أنداك ثورة في  في القرن التاسع عشر بدراسة األجسام الذھنیة Chevreulقام الكیمیائي المشھور شفرول 
OHCHCHOHOHCH: الصیغة نصف المنشورة للغلیسیرول ھي .عالم اإلضاءة 22   

 ما المجموعة الوظیفیة التي یمتلكھا ھذا المركب العضوي ؟ .1
 للغلیسیرول اسم نسقي و رسمي ، ما ھو اسمھ الرسمي ؟ .2
COOHHCیتفاعل الغلیسیرول مع حمض البالمتیك أو ما یسمى بحمض النخل الذي صیغتھ ھي .3 3115 لیعطي جسما ذھنیا اسمھ البالمتین .

 .معادلة ھذا التفاعل أكتب
 .تتفاعل البالمتین مع محلول ھیدروكسید الصودیوم المتواجد بوفرة .4
  .Pأكتب معادلة ھذا التفاعل، علما أن نواتجھ ھي الغلیسیرول و مركبا عضویا آخر نرمز لھ بالحرف  .1- 4
 ؟Pما ھو اسم ھذا التفاعل؟ و ما ھي خاصیاتھ؟ ما الفائدة من التسخین لتصنیع المركب  .2- 4

tonnemالمتكون عند استعمال  Pما كتلة المركب العضوي .3- 4 1 الكتلة :  نعطي. 70%من البالمتین إذا علمت أن مردود التفاعل ھو

)(1.806المولیة للبالمتین   molgPalmitineM. 

 .Pتعرف على الجزأین الھیدروفیلي و الھیدروفوبي للمركب.4- 4

)(1.1: نعطي  molgHM    1.12؛)(  molgCM     1.16؛)(  molgOM    1.23؛)(  molgNaM. 

 4تمرین 

  أول مع حمض اإلیثانویك أو أندرید اإلیثانویك -1-نرغب في تحضیر عطر البنان ، لذا ننجز تفاعل البوتان
  أكتب معادلتي التفاعل ھذین التفاعلین باستعمال الصیغ نصف المنشورة  -1
  أعط اسم اإلستر المتكون  -2
  ما الفرق بین التفاعلین  -3
بعد الغسل والتقطیر للطور العضوي ، .أول -1-من البوتان n(al) = 0.1molأندرید اإلیثانویك ومن  n(anh) = 0.1molننجز تفاعال بین  -4

    V(est) = 10.4cm3نحصل على إستر حجمھ 
  أول المستعمل-1-حدد حجم البوتان - 4-1
  إلیثانویك وفسر النتیجة المحصل علیھا بمقارنة التفاعل بحمض اإلیثانویك وبأندرید ا.حدد مردود ھذا التفاعل  - 4-2

 .μ(est) = 0.88g.ml 1-والكتلة الحجمیة لإلستر μ(al) = 0.81g.ml-1 نعطي الكتلة الحجمیة للكحول
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