
االسترة و الحلمأةسلسلة تمارین   

1تمرین   

ندخل في حوجلة   Eلتحضیر المركب  .یستعمل في بعض المشروبات السكریة Eأول إلعطاء استر -1- تفاعل حمض اإلیثانویك مع كحول بوتان 
33g  من حمض اإلیثانویك وg37  ونسخن الخلیط باإلرتداد لمدة ساعة ، ثم .من الكحول السابق ثم نضیف قطرات من حمض الكبریتیك المركز

  .M(O)=16g/mol ; M( C)=12g/mol ; M( H)=1g/molنعطي     .نوقف التفاعل
  أعط اسم اإلستر الناتج .أكتب معادلة التفاعل بین الحمض والكحول باستعمال الصیغ نصف المنشورة  -1
    ما ممیزات ھذا التفاعل ؟ واذكر فائدة التسخین باإلرتداد -2
   أحسب كمیة مادة كل من الحمض والكحول في الحالة البدئیة وأنجز الجدول الوصفي -3
   من اإلستر أوجد كمیة مادة اإلستر المتكون ةاستنتج مردود التفاعل 40,6gنحصل عند نھایة التفاعل على  -4
     K استنتج تركیب الخلیط عند نھایة التسخین و أحسب ثابتة التوازن  -5

2تمرین   

   CH3-COO-CH2-CH3:سائل عدیم اللون لھ الصیغة النصف المنشورة التالیة (C4H8O2)إیثانوات اإلیثیل :إیثانوات اإلیثیل.1
  .حدد المجموعة الوظیفیة للمركب وبینھا على الصیغة.1.1
  إلى أي مجموعة ینتمي الیھا إیثانوات اإلیثیل؟.2.1

  .و ھو التفاعل بین إیثانوات اإلیثیل و محلول للصودا مثال:  تصبن إیثانوات اإلیثیل .2
+C4H8O2(aq) + Na :ننمذج ھذا التحول حسب المعادلة التالیة

(aq) + HO–
(aq) ↔ Na+

(aq) + A–
(aq) + B(aq)   

  .و أعط اسمھ.  -Aأكتب الصیغة نصف منشورة للنوع الیمیائي .1.2
  ھل التفاعل تام أم محدود؟.2.2

  .الدراسة التجریبیة لحركیة تفاعل التصبن بقیاس الموصلیة.3
 من المحلول تركیزه V = 100.0 mLفنحصل على حجم . ، نسكب إیثانوات اإلیثیل في كأس یحتوي على محلول الصودا t =0عند لحظة 

 C0 = 10-2 mol/L  30عند درجة حرارة°C. التفاعلي فنحصل على النتائج التالیة  في الخلیط ِمجس مقیاس الموصلیة الخلیطفي  رنغم  
∞  27  20  1  9  5  0  t(min) 

0.091  0.148  0.16  0.178  0.192  0.210  0.250   (S/m)σ  
  .انشئ جدول تقدم التفاعل. tتقدم التفاعل عند اللحظة  x(t)لیكن  .1.3
  .الموصلیة.2.3

  الكیمیائیة المسؤولة على الموصلیة في الوسط التفاعلي؟االنواع ما ھي .1.2.3
  لماذا موصلیة للمحلول تتناقص؟.2.2.3

   S.m2.mol-1    :λ(Na+) = 5.0×10-3         ; λ(OH-) = 2.0×10-2       ;    λ(A-) = 4.1×10-3بـ  λ االیونیةالموصلیة المولیة : معطیات 
   C0 ; V ; X(t) ; λالموصلیة للمحلول بداللة  σ(t)عبر عن .3.2.3
0OHNa0 ھو  t = 0عند اللحظة تعبیر الموصلیة  أن  بین.4.2.3 C).(     0، و عند اللحظة النھائیةANa

C).(   .  

 یتب على شكلالتقدم  تعبیربین أن .5.2.3









0

0
0

)t(
V.C)t(X.  

  :الدراسة الحركیة.3.3
بداللة  Xتمكننا من حساب قیم التقدم  5.2.3من خالل العالقة الواردة في 

  :الزمن و من تم  ثمتل المنحنى تغیرات التقدم بداللة الزمن 
  .أعط تعبیر السرعة الحجمیة للتفاعل مع تحدید الوحدة.1.3.3
سرعة الحجمیة للتفاعل اشرح الطریقة التي تمكننا من تعیین قیمة ال.2.3.3

  t=15minمبیانیا ثم احسب قیمتھا عند اللحظة 
و ما ھو العامل  . كیف تتطور ھذه السرعة  خالل التحول الكیمیائي.3.3.3

  الحركي المؤثر ؟
  .أحسب التقدم االقصى .4.3.3
  .عرف زمن نصف التفاعل ثم حدد قیمتھ مبیانیا.5.3.3
أرسم . C°20ن عند الدرجة نجري نفس التحول المدروس و لك.6.3.3

  .، مع التعلیل  Xكیفیا على نفس المبیان السابق تغیرات التقدم 
 

  3تمرین 

بمحل�ول الص�ودا ) م�ادة عض�ویة توج�د ف�ي الزب�دة : الب�وتیرین( م�ن ثالث�ي الغلیس�رید  m =4g، في حوجلة خالل س�اعتین ، كتل�ة  .نسخین باإلرتداد
  :نعتبر التفاعل التالي  كلیا  Cb= 1mol.L-1وتركیزه  Vb=50mLحجمھ ) ھیدروكسید الصودیوم (

R-COO-CH2-CH(OOC-R)-CH2-OOC-R+ 3(Na++HO-)→3(R-COO- + Na+)+(CH2OH-CH(OH)-CH2OH 
  نحصل.نبرد المجموعة التفاعلیة ثم نعایر كمیة ھیدروكسید الصودیوم المتبقیة في الحوجلة 

  . CA=0.5mol.L-1من حمض الكلوریدریك  تركیزه  VA=40.5mLعلى التكافؤ عند إضافة حجم  
 البوتیرینحدد الكتلة المولیة لثالثي الغلیسرید  -1
  البوتیرین                                                                                                             ما اسم ھذا التحول -2
  .للغلیسرول وحمض البوتیریك  أعط الصیغ نصف المنشوة -3
  .ما دور ھذه العملیة وما إسمھا .بعد التبرید ، نضع الخلیط التفاعلي في محلول كلورور الصودیوم المشع  -4
                                                                                                         .طن من ثالثي الغلیسرید 1.4كتلة الغلیسرول المحصل علیھا بتصبن  kg،أحسب ب %85في الحقیقة ، مردود تفاعل التصبن ھو  -5

 




