
  
 
 
 

 1تمرین 

  أول-1-نرغب في تحضیر إستر بتفاعل حمض اإلیثانویك مع بنتان 
  أكتب ، معادلة التفاعل ، باستعمال الصیغ نصف المنشورة -1
 أعط اسم اإلستر المحصل علیھ  -2
 أذكر ممیزتان أساسیتان لھذا التفاعل  -3
I-  التجربة: 

من حمض  V2mLأول و-1-من بنتان V1 = 22mLندخل في حوجلة ، : المرحلة األولى 
 pierreمن حمض الكیبریتیك المركز وبعض حصى خفان  1mLنضیف . اإلیثانویك

ponce . دقیقة 30نسخن الخلیط باإلرتداد لمدة  
ى بعد التبرید ، نصب محتوى الحوجلة في أنبوب التصفیق یحتوي عل: المرحلة الثانیة 

50mL  بعد التحریك والتصفیق ، نحصل على طورین غیر قابلین لإلمتزاج .من الماء المثلج
  .، یوجد االستر في أحد ھذین الطورین 
  من اإلستر  m =17gبعد عزل الطور المناسب نحصل على 

 

 التسخین باالرتداد

 الذوبانیة في الماء g/mlب C°20عند  الكتلة الحجمیة g/molالكتلة المولیة ب  المركب
 كلیة 1.05 60 حمض اإلیثانویك

أول-1-بنتان  ضعیفة 0.81 88 
 ضعیفة 0.78 130 االسترالناتج

  لماذا نسخن الخلیط؟ ما دور التسخین باالرتداد ؟ -3-1
  سم اجزاء العدة التجریبیة المستعملة في التسخین باالرتداد -3-2
  ؟pierre ponceالكیبریتیك المركز ؟ وما دور حصى خفان ما دور حمض  -3-3
  متساوي) حمض وكحول(لحمض اإلیثانویك،بداللة المعطیات، لكي یكون الخلیط   V2أعط التعبیر الحرفي للحجم  -3-4
  .الموالت ،ثم أنجز التطبیق العددي  

  في أنبوب التصفیق ، في حالة إذا كان الماء غیر مثلج ما التفاعل غیر المرغوب فیھ عند إضافة محتوى الحوجلة -3-5
  .أرسم تبیانة أنبوب التصفیق موضحا تموضع الطورین مع التعلیل -3-6
  ما االحتیاط الواجب أخذه عند تحریك أنبوب التصفیق -3-7
  .مردود ھذا التفاعل  rحدد  -3-8
  المادة لإلستر بداللة الزمن  شكل المنحنى الذي یمثل تغیرات كمیة مثل على ورقة التحریر-4-1
  :مثل أشكال ھذا المنحنى في الحاالت التالیة  -4-2
إض�افة كمی�ة واف�رة لحم�ض الكیبریت�ك  -ج  عدم إضافة حم�ض الكیبریت�ك ف�ي الحوجل�ة  -ب ننجز التجربة عند درجة حرارة ثابتة  -ا

  أكثر من الكحول
  . نرغب في تحضیر إستر بمردود جید  -5
  بین كیف یمكن رفع مردود التحول باستمال نفس المتفاعالت ثم ارسم الجھاز المالئم لھذه العملیة  5-1
  .المنشورة لھذا المتفاعل  -یمكن ایضا استعمال متفاعل اخر عوض حمض اإلیثانویك أعط االسم والصیغة نصف -5-2
  .أكتب معادلة التفاعل الحاصل  -5-3
  .ممیزات ھذا التفاعل ما ھي -5-4

  2تمرین 

  .میثانوات البروبیل اسمھE)(نوع كیمیائي عضوينود تحضیر 

  ؟E)(الوظیفة الكیمیائیة لـ المجموعة ما ھي  -1

  الكیمیائیة التي یجب استعمالھا ؟،و ما ھي األنواع E)(ما ھو التفاعل الذي یسمح بالحصول على النوع الكیمیائي  -2

نسخن الخلیط .  ، نضیف قطرات من حمض الكبریت المركزB)(من كحولmol1,0وA)(من حمضmol1,0نضع في حوجلة -2

  .باالرتداد لمدة معینة من الزمن 
  ما الھدف من إضافة قطرات من حمض الكبریت و الغرض من وضع الحوجلة في حمام مائي ؟ -2-1
  . أكتب معادلة التفاعل المنمذج لتحول الكیمیائي  -2-2
 . لحاصل خالل التجربةتفاعل اللأنجز جدول لتقدم  -2-3
  .لموافق لھذا الفاعل ا Kعین تركیب الخلیط عند التوازن وأحسب ثابت التوازن -2-4
  . B)(من كحولmol3وA)(من حمضmol2من خلیطانكون اآلن  -3

 ،  مجموعة الكیمیائیةتطور ال منحى حدد -3-1
 احسب مردود التفاعل  -3-2
  .تركیب الخلیط عند التوازن حدد -3-3
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