
   
  
  
 

 1تمرین 
  :مع الماء بتفاعل كیمیائي معادلتھ  )حمض الخل  (ننمذج التحول الكیمیائي المحدود لحمض االیثانویك  -

                    �������(��)  + ���(�)  D   ������(��)
�  + ���(��)

�        

  .أعط تعریفا للحمض وفق نظریة برونشتد -1
 .حمض المتدخلتین في التفاعل الحاصل/اكتب المزدوجتین قاعدة -2
II-  نحضر محلوال مائیا لحمض االیثانویك حجمھV = 100mL  وتركیزه الموليC = 2,7 . 10�� ���.     3,7ھي  C°25عند  pHوقیمة  ���
 .الھیدرونیوم في محلول حمض االیثانویك استنتج التركیز المولي النھائي الیون  -1
 .   ����والتقدم االقصى    ��ثم احسب كال من التقدم النھائي. انشئ جدوال لتقدم التفاعل  -2

 ماذا تستنتج ؟. لتقدم التفاعل   ��احسب قیمة النسبة النھائیة  -3

 �������                    و   �������التركیز المولي النھائي لكل من   اعط تعبیر -4

 2تمرین 

قلیل الذوبان في الماء وھو جسم یستعمل في الصناعیة الغذائیة لحفظ ,  C6H5COOHحمض البنزویك جسم صلب ابیض اللون صیغتھ االجمالیة 
  . ’‘ E210’‘ المواد الغذائیة وخاصة المشروبات  حیث یرمز لھ بالرمز

I -  لحمض البنزویك  (��) نأخذ محلوال مائیاC�H�COOH     تركیزه �� = 10�� ���. موصلیة  C°25نقیس عند التوازن عند .   ���
σالمحلول فنجدھا  = 0,86 . 10��s. m��     .  

 .اكتب معادلة التفاعل المنمذج لتحول حمض البنزویك في الماء -1
 .أنشئ جدوال لتقدم التفاعل  -2
 .عند التوازن  (��)المولیة لألنواع الكیمیائیة المتواجدة في المحلول  احسب التراكیز -3

�����تعطى الموصلیة المولیة االیونیة  = 35 . 10�� �. �� . �����   ،� �������� = 3,24 . 10�� �. �� . �����       

 ماذا تستنتج ؟. لتقدم التفاعل   ���  اوجد النسبة النھائیة  -4

II-  لحمض السالیسیلیك ، الذي یمكن أن نرمز لھ  (��)نعتبر محلوال مائیاHA    تركیزه المولي ، �� = C�    ولھ p H = 3,2   25عند°C  
 لتقدم تفاعل حمض السالیسیلیك مع الماء���  اوجد النسبة النھائیة   -1

 .استنتج أي الحمضین أقوى .  ���و  ���قارن بین  -2

 3تمرین 

أو حمض النمل من وسائل الدفاع الذاتي للنمل ، یتمیز ببعض الخواص الممیزة لھ من أجل معرفة بعض ھذه   �����حمض المیثانویك 
  : الخواص نقوم بمایلي 

من  V1 = 100mLمن الحمض النقي في حجم  mبإذابة كتلة  C1 = 10-2 mol. L-1لحمض المیثانویك تركیزه المولي  (��)نحضر محلول -1
  . الماء المقطر 

  .    mأحسب الكتلة   -أ    
  . أكتب معادلة التفاعل المنمذج لتحول حمض المیثانویك في الماء -ب   
  .  أنشئ جدوال لتقدم التفاعل الحادث  -جـ  
���أعطى القیمة  (��)إن قیاس الموصلیة  للمحلول  – 2 = 0,05 �.   .   C°25عند      ���

  ، و أحسب قیمتھ ، ماذا تستنتج ؟      �[�H�O]  و C1بداللة    ���أكتب تعبیر نسبة النھائي لتقدم التفاعل  

  )      (��)مرات من تركیز المحلول  10أكبر ب (C2 = 10 C1  لحمض المیثانویك تركیزه  (��)نحضر محلوال آخر – 3 
��� فتكون موصلیتھ لھ  = 0,17 �.   ؟  ماذا تستنتج          ��tاحسب النسبة النھائیة لتقدم التفاعل ،      ���

.��:   C°25عند : عطىن �� . �����   ,  � �����  = 5,46  ����� = 35  m�. �� . �����  ،M ( HCOOH ) = 46 g / mol  

  4تمرین 

 بتخفیف متتالي لمحلول تجاري لھذا الحمض كثافتھ  C=1,0.10-2mol/Lتركیزه  HCOOHلحمض المیثانویك   Sنحضر محلوال 
d=1,2 والنسبة الكتلیة للمحلول في الحمض التجاري تساوي  . p=80%   

 G=5,4.10-3S . فنجد   k=1,0.10-2m-1للمواصلة ثابتة خلیتھ  بواسطة مقیاسS نقیس مواصلة المحلول 
 C0=1,0.10-1mol/L . تركیزه  S0من محلول V=1,0Lللمحلول التجاري الذي یجب أخذه لتحضیر  V0ــ أحسب الحجم 1
 S0 . انطالقا من المحلول  Sمن المحلول V’=100mLــ صف الطریقة المتبعة لتحضیر 2
 . ــ أكتب معادلة التفاعل بین حمض المیثانویك والماء3
 S : ــ بالنسبة للمحلول4
 أنشئ جدول تقدم التفاعل -أ

  بالخلیطاحسب تركیز االیونات المتواجد  - ب
 ماذا تستنتج ؟. أحسب نسبة التقدم النھائي للتحول  - ج
 S .  المحلول pHأحسب  -د

 ρeau = 1g/mLالكتلة الحجمیة للماء : معطیات 
 M(HCOOH)=46g / mol الكتلة المولیة لحمض المیثانویك

  : C°25: الموصلیة المولیة االیونیة عند درجة حرارة 
 ����� = 35 . 10�� �. �� . �����   ،� � ���� = 5,46 . 10�� �. �� . �����  
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