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 (الكيمياء) 2سلسلة 
 1تمرين 

12لهما نفس التركيز  2Sو  1Sنتوفر على محلولين مائيين  .10.5  lmolC. 

1S  3,1: محلول حمض البروميدريك  ذوpH.     2وS7,2: محلول حمض األسكوربيك ذوpH. 

 و الماء .AHاكتب المعادلة العامة لتفاعل بين حمض صيغته  (1

 حجم المحلول . Vالمستعمل و AHتركيز المذاب  AHCأنشئ الجدول الوصفي لتطور المجموعة الكيميائية ، مع اعتبار  (2

 البروميدريك في الماء تحول كلي بين أن تحول حمض   (3
 محدودبين أن تفاعل حمض األسكوربيك مع الماء تفاعل 

معطيات :                    


aqaq BrHBr و    /   


aqaq OHCOHC 676686 / 

 2تمرين 

لحمض اإليثانويك  Vنحضر عن طريق التخفيف حجما  aqCOOHCH3  1.10,0تركيزه  lmolC. 

 أكتب معادلة التفاعل بين حمض اإليثانويك و الماء . (1

1.9,4تساوي موصلية المحلول المحصل عليه  (2  mmS  . احسب تركيز مختلف األيونات المتواجدة في المحلول . 

35..12نعطي :          
3

 molmmS
OH

   1,4..12و
3

 molmmS
COOCH

 

 ماذا تستنتج بخصوص ميزة هذا التفاعل .حمض اإليثانويك و الماء . لتفاعل  أحسب نسبة التقدم النهائي  (3

 3تمرين

HOHCاألسبرين دواء كثير االستعمال كمسكن لأللم ، ومقاومة الحمى ، يتكون هذا الدواء من حمض األستيلسلسليك  479. 

 .pHيهدف هذا التمرين إلى دراسة تفاعل األسبرين مع الماء ، وتحديد ثابتة توازنه و موصليته باستعمال قياس 

mlVحجمه  حمض األستيلسلسليكل Sنحضر محلوال مائيا  500  بإذابة قرص من األسبرين كتلتهmgm 500  في الماء الخالص عند

 .9,2pHفنجد  Sالمحلول  pH، نقيس C25درجة الحرارة 

المعطيات :   1

479 .180  molgHOHCM     35..12و
3

 molmmS
OH

     6,3..12و
479

 molmmS
OHC

 

 ــ  دراسة تفاعل األسبرين مع الماء 

 .Sللمحلول  Cأحسب التركيز المولي  (1

بداللة  أوجد تعبير نسبة التقدم النهائي  (2 
f

OH 

 . Cو  3

 . ماذا تستنتج ؟ أعد كتابة معادلة هذا التفاعل .أحسب قيمة  (3

. ــ  تحديد ثابتة التوازن لتفاعل األسبرين مع الماء 

 . Cو  بداللة  éqQأوجد تعبير خارج التفاعل عند التوازن (1

 . Kثابتة التوازن استنتج قيمة  (2

 .Sعند إضافة حجم من الماء الخالص إلى المحلول  éqQكيف ستتطور (3

 تحديد موصلية محلول األسبرين ــ 

بداللة  Sموصلية المحلول  أوجد تعبير  (1 
f

OH 

OH3و    3

  و
479 OHC

 . 

 ، ثم أحسب قيمتها .pHبداللة  استنتج تعبير  (2

 : 4تمرين 

 .HCOOH من حمض الميثانويك 0.10molمن إيثانوات الصوديوم مع  0.10molنضع  

 .قاعدة مع كتابة معادلته الكيميائية –بين أنه يحدث تفاعل حمض  -1

 .أحسب خارج التفاعل البدئي -2

 .أحسب نسبة التقدم النهائي للتفاعل الحاصل -3

 K=13تابتة التوازن للتفاعل   المعطيات : 
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 : 5تمرين 

حيث  C25جميع المحاليل مأخوذة عند درجة الحرارة 
1410eK

 . 

 ــ  نعتبر محلوال مائياAS  لحمض الميثانويكHCOOH  تركيزهAC  9,2و لهpH. 

 مع الماء . HCOOHأكتب معادلة تفاعل الحمض  (1
 أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل . (2
 . . أحسب قيمة                               للتفاعل تكتب على الشكل التالي :  بين أن نسبة التقدم النهائي  (3

 . ASاستنتج تركيز المحلول  (4

 ــ  لتحديد تركيز المحلولAS  بواسطة المعايرة الحمضية ـ القاعدية ، نأخذ حجماmlVA 10  من المحلولAS    ونعايره بمحلولBS 

lmolCBلهيدروكسيد الصوديوم تركيزه  /10.1 2  يمثل المنحنى جانبه تغيرات . BVfpH  . 

) BV . )الحجم المضاف لهيدروكسيد الصوديوم 
 أكتب معادلة تفاعل المعايرة . (5

حدد إحداثيات نقطة التكافؤ  (6 BEE VpH ;. 

 . هل هذه النتيجة توافق ما تم التوصل إليه سابقا .ASللمحلول ACاستنتج التركيز  (7

 ــ نمزج حجماmlVA 10  من المحلولAS  و حجما'BV من محلول هيدروكسيد 

lmolCBالصوديوم تركيزه   /10.1 2 نقيس ،pH  7,3الخليط فنجدpH. 

 BV'أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل الحاصل ، واستنتج قيمة الحجم     
 لمحلول الهيدروكسيد .          

المعطيات :             410.8,1/  HCOOHCOOHKA 

                                7,3/ HCCOHCOOHpKA 
 : 6تمرين 

) جسم صلب أبيض صيغته من مثيل أمين  mنذيب كتلة  S
NHCH حجمه  BSللحصول على محلول  C25( في الماء المقطر عند 23

mlV 500  و تركيزهBC  نأخذ من المحلول .BS  عينة حجمهاmlVB 50  و نعايرها بواسطة محلولAS لحمض الكلوريدريك تركيزه

المولي   lmolOH
A

/10.1 1

3

   و ذلك بقياس ،pH بعد كل إضافة . تمكن النتائج المحصل عليها من خط المنحنى BVfpH  

 التالي : 

 ما الذي يمثل على أن مثيل أمين قاعدة ؟ (1
 أكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل المعايرة . (2
 . Eحدد إحداثيات نقطة التكافؤ  (3

 . m. ثم أحسب قيمة  BCاستنتج قيمة التركيز  (4

 أن تفاعل مثيل أمين مع الماء غير كلي .BSالمحلول  pHتحقق بواسطة  (5

mlVAلتفاعل المعايرة عند إضافة الحجم  maxxحدد التقدم األقصى  (6 10 . 

عن نسبة التركيزين ApKو pHعبر بداللة  (7
 
 

éq

éq

NHCH

NHCH


33

23
 عند إضافة  

mlVAالحجم  10ثم عبر على نفس النسبة بداللة ،éqx ثم استنتج قيمة ،éqx. 

mlVAأحسب نسبة التقدم النهائي لتفاعل المعايرة بالنسبة للحجم  (8 10 . ماذا تستنتج . 

 أحسب ثابتة التوازن لتفاعل المعايرة ، هل توافق قيمتها جواب السؤال السابق . (9

C25     :نعطي عند   7,10/ 2333  NHCHNHCHpKA     ،14epK      ،  molgCM /12 

                                          molgNM /14     ،  molgHM /1 

pH

A

A

K

K



10



 


