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 انتمريه انثانث

 
 انتمريه انرابع

 
 انتمريه انخامش

 
 انتمريه انضادس

 
 انتمريه انضابع

 

 

 
 انتمريه انثامه
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 انتمريه انتاصع

 
 انتمريه انعاشر

 
 انتمريه انحادي عشر

 
 انتمريه انثاوي عشر

 

 
 انتمريه انثانث عشر
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 انتمريه انرابع عشر

 
 انتمريه انخامش عشر

 
  انىحم(Phéromone) تحضير فيرمون :انتمريه انضادس عشر 

 

 
: معطياث 
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 انتمريه انضابع عشر

 

 

 

 

 

 
 انتمريه انثامه عشر
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 انتمريه انتاصع عشر

3CHٌذساعخ عشػخ رىْٛ إعزش إٔطاللب ِٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه COOH ْ3أٚي- 1- ٚ ثشٚثب 7C H -OH , ٔؾزفع ثغجغ دٚاسق

. أٚي- 1- ِٓ ثشٚثبْ 0,5mol ِٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه ٚ ٠0,5molؾزٛٞ وً ِّٕٙب ػٍٝ خ١ٍؾ ِىْٛ ِٓ , θػٕذ دسعخ ؽشاسح 

t٘زٖ اٌذٚاسق ٠زُ رؾؼ١ش٘ب ػٕذ اٌٍؾظخ  = ؽ١ش ٠ّىٓ اعزٕزبط , ٚ ٔؼب٠ش ػٍٝ سأط وً عبػخ اٌؾّغ اٌّزجمٟ فٟ اٌخ١ٍؾ, 0

. و١ّخ ِبدح اإلعزش اٌّزىْٛ

 ػٕذ اٌٍؾظخ t =1h ُ1 ٔؼب٠ش اٌذٚسق سل .

 ػٕذ اٌٍؾظخ t = 2h ُ٘ىزا, 2 ٔؼب٠ش اٌذٚسق سل ٚ ..........

: معطياث

صبثضخ اٌؾّؼ١خ     :-

A 3 3pK (CH COOH / CH COO ) = 4,8      ,     EpK =14 

1-:   اٌىضً ا١ٌٌّٛخ اٌزس٠خM(H) =1g.mol  ,  -1M(C) =12g.mol   ٚ   -1M(O) =16g.mol 

I - تفاعم االصترة :

. أوزت ِؼبدٌخ رفبػً األعزشح ِغ رؾذ٠ذ اعُ اإلعزش إٌبرظ, ثبعزؼّبي اٌظ١غ ٔظف إٌّشٛسح- 1

٠ّىٓ اعزؼًّ اٌغذٚي . " ثذالٌخ و١ّخ ِبدح اٌؾّغ اٌّزجمtٟػجش ػٓ و١ّخ ِبدح اإلعزش اٌّزىْٛ فٟ دٚسق ػٕذ ٌؾظخ - 2

". اٌٛطفٟ

II -معايرة انحمض انمتبقي: 

صُ ٔؼ١ف اٌّبء اٌّمطش ؽزٝ ِغزٜٛ اٌخؾ , 100mLٔظت ِؾزٜٛ دٚسق فٟ ؽٛعٍخ ِؼ١بس٠خ ِٓ فئخ ,  ِؼ١ٕخtػٕذ ٌؾظخ 

صُ ٔؼب٠ش ٘زا اٌّؾٍٛي ثٛاعطخ ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ ,  ِٓ ٘زا اٌخ١ٍؾ اٌّخفف ٚ ٔؼؼٙب فٟ وأط5mLٔأخز . اٌّؼ١بسٞ

1-اٌظٛد٠َٛ رشو١ضٖ اٌٌّٟٛ 

bC =1mol.L ,اٌشئ اٌزٞ , ٚ فٟ األخ١ش ٔغزٕزظ و١ّخ ِبدح اٌؾّغ اٌّزجمٟ فٟ اٌىأط ٚ اٌذٚسق

. ٠ّىٕٕب ِٓ رؾذ٠ذ و١ّخ ِبدح اإلعزش اٌّزىْٛ فٟ وً دٚسق

. أوزت اٌّؼبدٌخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌزفبػً اٌّؼب٠شح - 1

. صُ أؽغت ل١ّزٙب  , ApKٚ EpK اٌّشرجطخ ثزفبػً اٌّؼب٠شح ثذالٌخKؽذد رؼج١ش صبثزخ اٌزٛاصْ  - 2

ً٘ رفبػً اٌّؼب٠شح ٠ّىٓ اػزجبسٖ و١ٍب؟  - 3

t )1ثبٌٕغجخ ٌذٚسق سلُ  - 4 =1h) , ٛ٘ 14,2ؽغُ ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ اٌّؼبف ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌزىبفؤmL .

. ٚ و١ّخ ِبدح اإلعزش اٌّزىْٛ, اعزٕزظ و١ّخ ِبدح اٌؾّغ اٌّزجمٟ فٟ اٌذٚسق

III  -حركيت تفاعم االصترة :

 ثذالٌخ اٌضِٓ x اٌّّضً ٌزغ١شاد اٌزمذَ -1-ِىٕٕب ِٓ خؾ ِٕؾٕٝ اٌشىً , ِؼب٠شح ِؾزٜٛ اٌذٚاسق اٌغجغ اٌغبثمخ
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. أٔشئ اٌغذٚي اٌٛطفٟ ٌزطٛس اٌّغّٛػخ اٌى١ّ١بئ١خ- 1

ٚ اٌزمذَ  , mxؽذد اٌزمذَ االلظٝ - 2
éqxْصُ اعزٕزظ ِشدٚد اٌزفبػً ,  ػٕذ اٌزٛاصρ .

t ٌٍزفبػً ػٕذ vاؽغت اٌغشػخ اٌؾغ١ّخ -  3-1 = SVٔؼزجش ؽغُ اٌّؾٍٛي .0 =100mL 

.  ِغ اٌضvِٓو١ف رزطٛس اٌغشػخ اٌؾغ١ّخ - 3-2

.  ٌٙزا اٌزفبػKًأؽغت صبثزخ اٌزٛاصْ -  4

.  إػبف١خ ِٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه فٟ اٌذٚسق1molٔظت  - 5

. صُ ؽذد ِٕؾٝ اٌزطٛس اٌزٍمبئٟ ٌٙزٖ اٌّغّٛػخ, rQأؽغت خبسط اٌزفبػً 

انتمريه انتاصع عشر انجواب 
 (ٔمؾ 7)دساعخ رفبػً األعزشح        :انتمريه األول 

I -تفاعم االصترة   

5,025,0 اعُ اإلعزش+  ِؼبدٌخ رفبػً األعزشح   1  

2 
rn(ester) = 0,5- n (acide) 0,5 

II -معايرة انحمض   

 0,5 ِؼبدٌخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌزفبػً اٌّؼب٠شح 1

2 pKapKeK 10      910.58,1K 0,25 0,5 

 0,25 اٌزؼ١ًٍ+  وٍٟ   3

4 

- 

molVCaciden bb 284,020)(  

molVCestern bb 216,0205,0)(  
0,25 0,75 

III - حركيت تفاعم

 االصترة

 
 

 0,5 اٌغذٚي اٌٛطفٟ 1

2 molxm 5,0   molxéq 0335,0     %7,6 25.025.025,0  

3-1 -1 -1v(t = 0) = 3,5mol.L .h 0,5 

 25,0 رزٕبلض اٌغشػخ اٌؾغ١ّخ ِغ ِشٚس اٌضِٓ 3-2

4 310.17,5 K 0,75 

5 310.7,1 rQ0.25      إٌّؾٝ اٌّجبشش 0.25 

 

 

 انعشرونانتمريه 

ٚثّشالجخ و١ّخ اإلعزش فٟ اٌّض٠ظ ٔزؾظً ػٍٝ أطاللب ِٓ ِض٠ظ ِزىبفئ ِىْٛ ِٓ اٌّبء ١ِٚضبٔٛاد ا١ٌّض١ً 

. وّب فٟ اٌشىً اٌّمبثً ِٕؾٕٝ رغ١ش و١ّخ األعزش اٌّزجم١خ ثذالٌخ اٌضِٓ 

 ٚثُ ٠غّٝ. اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً إٌّّذعخ ٌٙزا اٌزؾٛي  (1

 .عُ اٌّشوجبد إٌبرغخ ػٓ ٘زا اٌزؾٛي  (2

 .ِبٟ٘ خظبئض ٘زا اٌزؾٛي  (3

. فٟ ؽبٌخ رٛاصْ و١ّ١بئٟ  ٔزؾظً ػٍٝ ِض٠ظ ثؼذ ِذح ص١ِٕخ ٚػٕذ اٌٍؾظخ 

 .أشئ عذٚال ٌزمذَ اٌزفبػً  (1

 . ػٕذ اٌزٛاصْ اٌى١ّ١بئٟ ؽذد اٌزشو١ت اٌٌّٟٛ ٌٍّض٠ظ  (2

 .ٌٙزا اٌزؾٛي اٌى١ّ١بئٟ أؽغت صبثذ اٌزٛاصْ  (3

 .أؽغت إٌغجخ إٌٙبئ١خ ٌٍزمذَ  (4

.  ِٓ اٌؾّغ  ِٓ اٌىؾٛي ٚ  ،  ٔؼ١ف ٌٍّض٠ظ ػٕذ اٌٍؾظخ 

 .ث١ٓ فٟ أٞ ارغبٖ رزؾٛي اٌغٍّخ رٍمبئ١ب ِغ اٌزؼ١ًٍ  (1

 .ػ١ٓ اٌزشو١ت اٌٌّٟٛ ٌٍّض٠ظ ػٕذ اٌزٛاصْ اٌغذ٠ذ  (2

 3HCOOCH

    n ester f t

 eqt M

 M

K

f

eqt M0.02mol0.02mol
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 التمرين الحادي و العشرون
 

 : صٌؽته الجزٌئٌة نصؾ المفصلة معطاة بالشكل المقابلمعطر ؼذائً له رائحة التفاح، بوتانوات المٌثٌل - 1
 ما هً العائلة الكٌمٌائٌة التً ٌنتمً إلٌها بوتانوات المٌثٌل؟ وما هً - 1.1

        المجموعة الممٌزة لجزٌئه؟
 B، النوع B و Aٌمكن اصناع بوتانوات المٌثٌل من تفاعل نوعٌن كٌمٌائٌٌن - 2.1

 . حمض كربوكسٌلً
 ؟A       ما هً العائلة الكٌمٌائٌة التً ٌنتمً إلٌها النوع 

 .B و Aأعط الصٌؽة نصؾ المفصلة واسم كل من المتفاعلٌن - 3.1
 ما هو اسم هذا التفاعل؟. اكتب معادلة التفاعل المنمذج لهذا االصطناع- 4.1

 .B من المتفاعل n0,B = 1,0 mol مع كمٌة A من المتفاعل n0,A = 1,0 mol نمزج كمٌة  t =0فً اللحظة - 2
 : فٌما ٌلً سنكتب معادلة تفاعل االصطناع بالشكل. C°25   درجة حرارة الوسط التفاعلً تبقى ثابتة عند 

                 A(l) + B(l) = C(l) + H2O(l)   حٌث ،     C بوتانوات المٌثٌل هو 
 .أنشئ جدول تقدم تفاعل االصطناع- 1.2
 :ثّم أكمل الجدول التالً. n0,B و nC ، nBأوجد العالقة بٌن كمٌات المادة  - 2.2

 

nB (mol) 0,60 0,50 0,40 

nC (mol)    
 

القٌاسات التجرٌبٌة سمحت بتحدٌد كمٌات المادة - 3.2
 للحمض الكربوكسٌلً و بوتانوات المٌثٌل المتواجدة فً 

      المزٌج أثناء تفاعل االصطناع ورسم المنحنٌٌن 
 : التالٌٌن
حّدد، مع التعلٌل، منحنى تطور كمٌة كل من     - 

 .بوتانوات المٌثٌل  والحمض الكربوكسٌلً
 .احسب نسبة التقدم النهائً للتحّول المدروس- 4.2
ما هً خواّص هذا التحّول البارزة فً هذه - 5.2

 الدراسة؟
اقترح طرٌقة لتقلٌص مّدة التفاعل دون تؽٌٌر طبٌعة - 6.2

 .المتفاعالت
لتعٌٌن كمٌة مادة الحمض الكربوكسٌلً المتبقً فً - 3

 ) ٌساوي عشر V، نأخذ عٌنة حجمها AHنهاٌة التفاعل الذي سنرمز له 
10

1
حجم المزبج ، ونعاٌرها بمحلول الصود  (

(Na+ + HO–) تركٌزه Cb = 2,0 mol.L-1 .   حجم محلول الصود المضاؾ لبلوغ التكافؤVb,E = 17,0mL 
 .اكتب معادلة تفاعل المعاٌرة- 1.3
 .أنشئ جدول تقدم تفاعل المعاٌرة- 2.3
 .اقترح طرٌقة لتحدٌد حالة التكافؤ. عّرؾ التكافؤ فً المعاٌرة-  3.3
 .  المتبقً فً نهاٌة تفاعل االصطناعn(AH)، واستنتج كمٌة مادة الحمض n0(AH)احسب كمٌة مادة الحمض - 4.3

        هل هذه النتٌجة موافقة للمنحنى البٌانً لتطور كمٌة مادة الحمض الكربوكسٌلً؟
 التمرين الثاني و العشرون

نرٌد اصناع إٌثانوات الصودٌوم فً المخبر انطالقاً من تفاعل إٌثانوات اإلٌثٌل مع محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم، عند درجة 
 :حرارة المحٌط، هذا التحول تام و ٌنمذج بتفاعل كٌمٌائً معادلته كما ٌلً

 

                       Na+
(aq) + HO

(aq) + C4H8O2(l) = C2H5OH(l) + CH3CO2

(aq) + Na+

(aq) 

 :معطيات
 : لبعض الشواردC°20الناقلٌة المولٌة الشاردٌة عند - 

Na+ HO CH3CO2 الشاردة
 

 (S.m2.mol1) 5,0103 2,0102 4,1103 

 

 

H3C CH2 

H2C C 

O CH3 

O 
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  = 0,90 g.mL1: الكتلة الحجمٌة إلٌثانوات اإلٌثٌل-        M = 88 g.mol1: الكتلة المولٌة إلٌثانوات اإلٌثٌل- 
 

ونشؽل  C0 =1,0 103 mol.L1 من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم تركٌزه V0 = 200 mLنضع فً بٌشر حجماً - 1
 من إٌثانوات اإلٌثٌل، ثّم نؽمر فً المزٌج خلٌة قٌاس V1 =1,0 mL نضٌؾ حجماً t =0المخالط المؽناطٌسً، فً اللحظة 

 .C°20درجة حرارة الوسط التفاعلً تبقى ثابتة عند . بمرور الزمن  للمزٌجالناقلٌة لمتابعة قٌمة الناقلٌة النوعٌة 
 احسب كمٌات المادة االبتدائٌة فً المزٌج لكل من هٌدروكسٌد الصودٌوم و إٌثانوات اإلٌثٌل - 1.1
 .أنشئ جدول تقدم التفاعل، وحّدد المتفاعل المحدّ  - 2.1

 :V = V0، ونعتبر حجم المزٌج V1نهمل الحجم - 2

  ٌمثل تركٌز النوع الشاردي فً المحلول، [Xi]، حٌث i و [Xi] بداللة أكتب عبارة الناقلٌة النوعٌة للمزٌج - 1.2

  .الناقلٌة المولٌة الشاردٌة لهذا النوع i       و 

:  هt = 0ًبٌن أن عبارة الناقلٌة النوعٌة للمزٌج فً اللحظة  - 2.2 0 0.
Na HO

c      

:  هxًبداللة تقدم التفاعل   t للمزٌج فً أي لحظة بٌن أن عبارة  - 3.2 
3 2

0 CH CO HO

x

V
        

 :  للمزٌج سمحت بالحصول على جدول القٌاسات التالًمتابعة الناقلٌة النوعٌة - 3
14 12 10 8 6 4 2 0 t(min) 

9,1 9,1 9,2 9,5 10,3 11,9 15,8 25 (mS.m-1) 

        x(mmol) 

لمحلول أثناء هذا التحّول الكٌمٌائً؟ ل  النوعٌةناقلٌةاللماذا تتناقص  - 1.3
. x(t) فً اللحظات السابقة، ثّم ارسم المنحنى x  تقدم التفاعلقٌمبحساب   القٌاساتجدولكمل  أ -2.3
 .عّرؾ السرعة الحجمٌة للتفاعل، كٌؾ تتؽٌر هذه السرعة بمرور الزمن؟ بّرر إجابتك - 3.3
 .؟ علّلt = 14min هل ٌمكن اعتبار التفاعل قد انتهى فً اللحظة- 4.3

 . وحّدد قٌمتهt1/2عّرؾ زمن نصؾ التفاعل - 5.3
 .بّرر إجابتك   تزداد ، تنقص، أم تبقى كما هً؟t1/2هل قٌمة  C°40نعٌد نفس التجربة فً حّمام مائً عند - 6.3

 التمرين الثالث و العشرون
 ناتج عن أستر إٌتانوات إٌزوأمٌل ذو الصٌغة نصف المفصلة اآلتٌة , عطر الموز المستعمل فً الصناعة الغذائٌة 

 

 

 . من الكحول mol 0.1 من الحمض الكربوكسٌلً و mol 0.1لتركٌب هذا االستر نحضر خلٌط متساوي الموالت ٌتكون من 
 ثم اكتب معادلة التفاعل الموافقة. أعط الصٌغ نصف المفصلة لكل من الحمض و الكحول المستعملٌن فً تحضٌر عطر الموز- 1

 .عٌن التقدم االعظمً للتفاعل - 2

 :نتابع تقدم التفاعل خالل الزمن بمعاٌرة الحمض المتبقً فً كل لحظة النتائج مدونة فً الجدل اآلتً - 3

90 75 60 45 30 20 15 10 5 0 t (min) 

6.7 6.7 6.7 6.6 6.3 6.0 5.6 5.0 3.7 0 x(10
-2 

mol ) 
.   ثذالٌخ اٌضِٓ xِضً ث١ب١ٔب رغ١شاد اٌزمذَ 

. ػشف عشػخ اٌزفبػً ٚ و١ف رزطٛس ٘زٖ اٌغشػخ خالي اٌضِٓ ؟ ػًٍ (أ-4

. ِب ل١ّخ اٌزمذَ إٌٙبئٟ ٌٍزفبػً  (      ة

. و١ف ٠ّىٓ ٚطف ٘زا اٌزفبػً . اعزٕزظ ِشدٚد رؾؼ١ش ٘زا االعزش   (     عـ

 اششػ ٘زٖ اٌؼجبسح" رٛاصْ د٠ٕب١ِىٟ» خالي ِذح ص١ِٕخ رىْٛ اٌؾٍّخ اٌى١ّ١بئ١خ فٟ ؽبٌخ  (      د

II - ِْؼب٠شح ؽّغ اٌجٕض٠ٚه اٌّزجمٟ ػٕذ اٌزٛاص

 . RCOO-(aq) ٚ ا٠ٛٔبد اٌجٕضٚاد  RCOOH(aq)عٕشِض فٟ ثبلٟ اٌزّش٠ٓ  ٌؾّغ اٌجٕض٠ٚه ة 

H2O(l)/HO  : ٌٍّبء    ACIDE/BASE اٌّضدٚعبد:ِؼط١بد 
-

 ٚ  H3O
+
/H2O(l) 

اٌخظبئض اٌؾّؼ١خ اٌمبػذ٠خ ٌؾّغ اٌجٕض٠ٚه فٟ ِؾٍٛي - 2-1

. اوزت ِؼبدٌخ رفبػً ؽّغ اٌجٕض٠ٚه ِغ اٌّبء- 2-1-1

RCOOH(aq)/ RCOO  ٌٍّضدٚعخ Kaاعزٕزظ رؼج١ش صبثزخ اٌؾّؼ١خ - 2-1-2
-
(aq)  .

3.10, 6ػٍّب اْ ل١ّخ صبثزخ اٌؾّؼ١خ  ٟ٘ - 2-1-3
-5

. PKa=4,2  ربوذ اْ  C°25 ػٕذ دسعخ اٌؾشاسح 

  RCOOH(aq)/ RCOO-(aq)أشئ ِخطؾ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّضدٚعخ - 2-1-4

RCOOH/ RCOO  ِب ٘ٛ إٌٛع ا١ٌّّٙٓ ٌٍّضدٚعخ 6 ِؾٍٛي ِبئٟ ٌؾّغ اٌجٕض٠ٚه اٌم١ّخ  ٠pHغبٚٞ- 2-1-5
-

 

CH3—COO-CH2—CH2—CH—CH3 

                                           CH3   
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Na)ٔؼب٠ش اٌؾّغ اٌّزجمٟ ثٛاعطخ ِؾٍٛي اٌظٛدا .ػٕذ أزٙبء رفبػً رظ١ٕغ االعزش اٞ ػٕذ اٌزٛاصْ  - 2-2
+
+HO

-
Cs=2,0.10 رشو١ضٖ (

-

1
mol/l  ّٟٔغ ٚ Vsٔم١ظ .  اٌؾغُ اٌّؼبف خالي اٌّؼب٠شحpH ٕٝاٌّؾٍٛي خالي وً اػبفخ ٚ ٔؾظً ػٍٝ إٌّؾ pH=f(Vs) ٟاٌّّضً ف  

. (٠شعغ ِغ ٚسلخ اٌزؾش٠ش) 2اٌّشفك 

اسعُ رج١بٔخ اٌزشو١ت اٌزغش٠جٟ ٌٍّؼب٠شح - 2-2-1

اوزت ِؼبدٌخ رفبػً اٌّؼب٠شح - 2-2-2

 . 2ٚػؼ  اٌطش٠مخ اٌّزجؼخ ػٍٝ إٌّؾٕٝ ثبٌّشفك .ؽذد اؽذاص١بد ٔمطخ اٌزىبفٛء  - 2-2-3

2,4.10=ث١ٓ اْ . n1(ac)ٔشِض ٌى١ّخ ِبدح ؽّغ اٌجٕض٠ٚه اٌّٛعٛد فٟ اٌخ١ٍؾ اٌزفبػٍٟ اٌّؼب٠ش ة  - 2-2-4
-3

mol    n1(ac) 

فّب ٘ٛ اٌىبشف اٌٍّْٛ إٌّبعت ٌٍّؼب٠شح ً٘ ٘ٛ ا١ٌٍٙبٔز١ٓ اٚ اٌف١ٕٛي فزب١ٌٓ ػًٍ . ادا اسدٔب أغبص ِؼب٠شح عش٠ؼخ ثبعزؼّبي وبشف ٍِْٛ - 5-5-2

. أظش اٌغذٚي اعفٍٗ.عٛاثه

 
III - ِشدٚد اٌزظ١ٕغ

 :ِؼط١بد 

 
v=10,0cm  ِٓ ؽّغ اٌجٕض٠ٚه ٚ  m=10gأغض اٌزظ١ٕغ اٌغبثك  ٌجٕضٚاد اال٠ز١ً أطاللب ِٓ 

3
.  ِٓ اٌىؾٛي

  ٌؾّغ اٌجٕض٠ٚه  n0(ac)اؽغت و١ّخ اٌّبدح اٌجذئ١خ - 3-1

  ٌٍىؾٛي  n0(et)اؽغت و١ّخ اٌّبدح اٌجذئ١خ - 3-2

ً٘ ٘زا اٌخ١ٍؾ عز١ى١ٛ ِزشٞ - 3-4

 (٠شعغ ِغ ٚسلخ اٌزؾش٠ش)3ارُّ عذٚي اٌزمذَ اٌّؼطٝ فٟ اٌّشفك - 3-3

 ٌجٕضٚاد اال٠ز١ً اٌّزىْٛ ػٕذ اٌزٛاصْ  n1(be)ثبالعزؼبٔخ ثغذٚي اٌزمذَ ٚ األعئٍخ اٌغبثمخ ؽذد و١ّخ اٌّبدح  - 3-5

 ً٘ ٘زٖ إٌز١غخ رزٛافك ِغ ِؼبسفه ثخظٛص ِشدٚد رفبػً االعزشح. اػؾ رؼج١ش ِشدٚد اٌزفبػً رُ اؽغت ل١ّزٗ- 3-6

ِب ٘ٛ اٌزشو١ت اٌزغش٠جٟ اٌزٞ رمشؽٗ ِٓ ث١ٓ ٘زٖ اٌزشاو١ت .اػؾ ؽش٠مز١ٓ رّىٕبْ ِٓ اٌشفغ ِٓ عشػخ اٌزفبػً- 3-7

 
ِب ٘ٛ اٌزشو١ت اٌزٞ ٠ّىٓ اعزؼّبٌٗ .ثذْٚ رغ١١ش ِزفبػً اػؾ ؽش٠مز١ٓ رّىٕبْ ِٓ اٌشفغ ِٓ ِشدٚد  اٌزفبػً- 3-8

ثبعزؼّبي اٌظ١غ ٔظف إٌّشٛسح اوزت ٘زا اٌزؾٛي اٌزٞ ٠ّىٓ ِٓ رظ١ٕغ ثٕضٚاد اال٠ز١ً .الزشػ ؽش٠مخ رغؼً اٌزفبػً ربِب- 3-9

انتمريه انرابع و انعشرون 

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ثٛربٔٛاد . رٛعذ اٌّؼطشاد اٌغزائ١خ فٟ ػذد ِٓ اٌّشوجبد اٌى١ّ١بئ١خ اٌطج١ؼ١خ ٚاالططٕبػ١خ

اال٠ض١ً  ٌٗ سائؾخ االٕٔبط  ٚ ثٛربٔٛاد اال٠ضٚا١ًِ ٌٗ سائؾخ االعبص أِب ثٛربٔٛاد اٌّض١ً فٍٗ ػطش اٌزفبػ  

عٕذسط فٟ ٘زا اٌزّش٠ٓ اٌزفبػً اٌزٞ ٠ٕزظ ػٕٗ ثٛربٔٛاد اٌّض١ً  

  مضتقهت  3  و 2، 1األجزاء 

انذراصت انىظريت  - 1

 : ثٛربٔٛاد اٌّض١ً اعزش ط١غزٗ ٔظف إٌّشٛسح وبٌزبٌٟ 

  A ٚ B ٔؾظً ػٍٝ ثٛربٔٛاد اٌّض١ً ثزفبػً ػٕظش٠ٓ و١ّ١بئ١١ٓ 1-1

 ػجبسح ػٓ ؽّغ وشثٛوغ١ٍٟ ِب ٟ٘ اٌؼبئٍخ اٌؼؼ٠ٛخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ Bاٌّزفبػً 

 . A إ١ٌٙب اٌّزفبػً 

 A ٚ B اػؾ اٌظ١غخ إٌظف ِٕشٛسح ٚاعُ وً ِٓ 1-2

 اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ ٌزظ١ٕغ ٘زا االعزش  1-3

 ِب ٟ٘ ١ِّضاد ٘زا اٌزفبػً  1-4

انذراصت انحركيت  - 2

: فٟ ٘زا اٌغضء ٔىزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً إٌّّزعخ ٌٙزا اٌزؾٛي اٌى١ّ١بئٟ وبٌزبٌٟ             2l l l l
A +B  C +H O 

H3C CH2 

H2C C 

O 

O 

CH3 
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.  ٘ٛ ثٛربٔٛاد اٌّض١ً Cؽ١ش 

 B ِٓ اٌّزفبػً n0,B = 1,0 mol ِغ A ِٓ اٌّزفبػً n0,A = 1,0 mol   ٔمَٛ ثّضط  C°25ػٕذ ٌؾظخ ثذئ١خ ٚفٟ ٚعؾ دسعخ ؽشاسرٗ

أشئ  اٌغذٚي اٌٛطفٟ ٌٍزفبػً  2-1

 و١ّخ n0,B ٚ و١ّخ ِبدح اٌؾّغ اٌىشثٛوغ١ٍٟ nB و١ّخ ِبدح ثٛربٔٛاد اٌّض١ً ٚ nCاٌؼاللخ ث١ٓ  (اٌؾبٌخ اٌٛع١ط١خ  ) اٚعذ ػٕذ ٌؾظخ ِؼ١ٕخ 2-2

اٌّبدح اٌجذئ١خ ٌٍؾّغ اٌىشثٛوغ١ٍٟ  

  ثبعزؼبٔزه ثبٌؼاللخ اٌغبثمخ ارُّ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ثؼذ ٔمٍٗ إٌٝ ٚسلخ رؾش٠شن 2-3

0,60 0,50 0,40  nB (mol) 

   nC (mol) 

  رّىٕٕب اٌم١بعبد اٌزغش٠ج١خ ِٓ رؾذ٠ذ و١ّبد ِبدح اٌؾّغ اٌىشثٛوغ١ٍٟ ٚ ثٛربٔٛاد اٌّض١ً خالي ػ١ٍّخ اٌزظ١ٕغ 2-4

 ؽ١ش ٠ّضً إٌّؾ١١ٕٓ اٌزب١١ٌٓ رغ١شاد و١ّخ ِبدح وً ٚاؽذ ِّٕٙب 

 
ؽذد ِؼٍال عٛاثه أطاللب ِٓ اٌشىً اٌغبثك إٌّؾٕٝ اٌّّضً ٌزغ١شاد و١ّخ ِبدح اٌؾّغ اٌىشثٛوغ١ٍٟ ٚإٌّؾٕٝ اٌّّضً ٌزغ١ش و١ّخ ِبدح 

 االعزش 

  اػؾ رؼج١ش ٔغجخ اٌزمذَ إٌٙبئٟ ٌٍزفبػً صُ اؽغت ل١ّزٗ 2-5

 v رمذَ اٌزفبػً  صُ اعزٕزظ رؼج١ش اٌغشػخ اٌؾغ١ّخ x اٌؾغُ اٌىٍٟ ٌٍخ١ٍؾ اٌزفبػٍٟ ٚ Vtot  ٌٍزفبػً ثذالٌخ v اػؾ رؼش٠ف اٌغشػخ اٌؾغ١ّخ 2-6

 Vtot ٚ nCثذالٌخ 

 t= 0 jour  اؽغت ل١ّخ اٌغشػخ اٌؾغ١ّخ ػٕذ اٌٍؾظخ 2-7

 و١ف رزغ١ش اٌغشػخ اٌؾغ١ّخ ٌٍزفبػً ِغ ِشٚس اٌضِٓ اػؾ رؼ١ٍال ٌزٌه  2-8

 صُ ؽذد ل١ّزٗ ِج١ب١ٔب  t1/2 ػشف صِٓ ٔظف اٌزفبػً 2-9

 ػٕذ دسعخ اٌؾشاسح اٌؼبد٠خ ٠زطٍت رظ١ٕغ ثٛربٔٛاد اٌّض١ً ػذح أشٙش ِّب ٠غؼً ػ١ٍّخ اٌزظ١ٕغ ثذْٚ عذٜٚ الزظبد٠خ اػؾ ؽش٠مخ رّىٕٕب ِٓ 2-10

 رغش٠غ ٘زا اٌزفبػً دْٚ اٌزأص١ش ػٍٝ ؽبٌزٗ إٌٙبئ١خ 

معايرة انحمض انكربوكضيهي  - 3

 AHفٟ ٘زا اٌغضء ٔشِض ٌٍؾّغ اٌىشثٛوغ١ٍٟ ثبٌشِض 

 ِٓ اٌّؾٍٛي ٠ّضً ػشش اٌؾغُ اٌىٍٟ ؽ١ش ٔشِض Vػٕذ ٔٙب٠خ اٌزفبػً ٔش٠ذ ِؼشفخ و١ّخ ِبدح اٌؾّغ اٌّزجمٟ فٟ اٌٛعؾ اٌزفبػٍٟ ٌٙزا ٔبخذ ؽغّب 

Na ٚٔؼب٠ش اٌّؾٍٛي ثٛاعطخ ِؾٍٛي ِبئٟ ١ٌٙذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ V ٌى١ّخ ِبدح اٌؾّغ اٌّزجمٟ فٟ اٌؾغُ n0(AH)ة 
+
(aq) + HO

–
(aq) ٖرشو١ض 

Cb = 2,0 mol.L
-1

  

 ِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ  VE = 17,0 mLٔؾظً ػٍٝ اٌزىبفؤ ػٕذ إػبفخ اٌؾغُ 

 اوزت ِؼبدٌخ رفبػً اٌّؼب٠شح  3-1

 ػشف اٌزىبفؤ  3-2

 ٌٍؾّغ اٌىشثٛوغ١ٍٟ اٌّؼب٠ش   n0(AH)   ؽذد و١ّخ اٌّبدح3-3

 اعزٕزظ و١ّخ اٌّبدح اٌى١ٍخ اٌّزجم١خ ِٓ اٌؾّغ فٟ اٌّؾٍٛي  3-4

  2 ً٘ رزٛافك ٘زٖ اٌم١ّخ ِغ اٌم١ّخ اٌزٟ ٠ش١ش إ١ٌٙب إٌّؾٕٝ 3-5

  ٔش٠ذ عؼً ٘زا اٌزفبػً وٍٟ ٌزا ٔؼغ ِغّٛػخ ِٓ االلزشاؽبد أمً اٌغذٚي اٌزبٌٟ إٌٝ ٚسلخ رؾش٠شن ٚػغ ػالِخ أِبَ االلزشاػ إٌّبعت 3-6

 :ٌغؼً رفبػً رظ١ٕغ ثٛربٔٛاد اٌّض١ً وٍٟ ٔمزشػ  ػغ ػالِخ 

 اٌشفغ ِٓ دسعخ ؽشاسح اٌٛعؾ اٌزفبػٍٟ-  

 
  ثبٌظٛداA ٔؼٛع اٌّزفبػً - 
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 ثأٔذس٠ذ اٌؾّغB ٔؼٛع اٌّزفبػً   - 

 
 mol  ِٓ B ٚ 3,0 mol  ِٓ A 3,0 ٔغزؼًّ - 

 

 التمرين الخامس و العشرون
 انجزء األول 

 c1 = 2,7 X 10ٔؼزجش ِؾٍٛال ِبئ١ب ٌؾّغ اال٠ضب٠ٛٔه رشو١ضٖ اٌٌّٟٛ اٌجذئٟ 
- 3 

mol.L
- 1

 اٌّؾٍٛي ػٕذ pH أدٜ ل١بط V1 = 100 mL   ٚؽغّٗ

25 °C  3,70 إٌٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌم١ّخ 

اوزت ِؼبدٌخ رفبػً ؽّغ اال٠ضب٠ٛٔه ِغ اٌّبء  - 1

 Xmaxأٔشئ اٌغذٚي اٌٛطفٟ ٌٍزفبػً صُ ؽذد ِؼٍال عٛاثه اٌّزفبػً اٌّؾذ ٚاؽغت اٌزمذَ األلظٝ - 2

 H3O اٌزشو١ض إٌٙبئٟ ال٠ٛٔبد االٚوغ١َٔٛٛ pHاعزٕزظ أطاللب ِٓ ل١بط - 3
+

 ٚاؽغت ل١ّزٗ  Xfinal  صُ أػؾ رؼج١ش اٌزمذَ إٌٙبئٟ 

 ً٘ اٌزفبػً اٌّذسٚط وٍٟ ػًٍ عٛاثه  1اؽغت ٔغجخ اٌزمذَ إٌٙبئٟ - 4

 x 10 1,6 اٌّمشٚٔخ ثٙزا اٌزفبػً رأخز  اٌم١ّخ K1رؾمك ِٓ صبثزخ اٌزٛاصْ - 5
– 5

 

 انجزء انثاوي 

: ٠زُ رؾؼ١ش ٔىٙخ اٌّٛص أطاللب ِٓ 

ِغزخٍظبد ؽج١ؼ١خ ٌٍّٛص  - 

ِٓ ِغزؾؼشاد طٕبػ١خ أع١زبد اٌجٛر١ً أٚ ا٠ضبٔٛاد اٌجٛر١ً  - 

أػؾ أعجبثب رؼطشٔب إٌٝ اعزؼّبي اٌّغزؾؼشاد اٌظٕبػ١خ ػٛع اٌّغزخٍظبد - 1

اٌطج١ؼ١خ  

 اٌزٟ ِج١ٕخ عبٔجٗاٌظ١غخ ٔظف إٌّشٛسح ألع١زبد اٌجٛر١ً ٟ٘ - 2

 ِب ٟ٘ اٌّغّٛػخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ إ١ٌٙب ٘زا اٌؼٕظش اٌى١ّ١بئٟ  2-1

 ٠زُ أطاللب ِٓ ؽّغ اال٠ضب٠ٛٔه ٚ (E) رؾؼ١ش أع١زبد اٌجٛر١ً 2-2

  (B)وؾٛي 

  ٚاوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً (B)ؽذد اٌظ١غخ ٔظف إٌّشٛسح ٚاعُ اٌىؾٛي  

اٌؾبطً ثّبرا ٠غّٝ ٘زا اٌزفبػً ِٚب ٟ٘ ١ِّضارٗ  

تحضير أصيتاث انبوتيم -3

 ٔمَٛ ثزؾؼ١ش أع١زبد اٌجشٚث١ً فٟ اٌّخزجش أطاللب ِٓ خ١ٍؾ ِزغبٚٞ 

 ٚثئػبفخ لطشاد ِشوضح ِٓ (B)اٌّٛالد ِٓ ؽّغ اال٠ضب٠ٛٔه ٚ وؾٛي 

ؽّغ اٌىجش٠ز١ه  ؽ١ش أْ و١ّخ ِبدح اٌؾّغ اٌجذئ١خ ٟ٘ 

 0,10 mol 

 ػًٍ عجت إػبفخ ؽّغ اٌىجش٠ز١ه إٌٝ اٌخ١ٍؾ سغُ أٗ ال ٠ذخً فٟ 3-1

اٌزفبػً  

 ؽذد اٌزمذَ األلظٝ  3-2

 أٔغض اٌغذٚي اٌٛطفٟ ٌٍزفبػً ٚؽذد اٌؼاللخ ث١ٓ و١ّخ ِبدح اٌؾّغ 3-3

 tاٌّزجمٟ ٚو١ّخ ِبدح االعزش اٌّزىْٛ ػٕذ ٌؾظخ 

تتبع انتصىيع بمعايرة انحمض انمتبقي  - 4

ٔؾشن اٌخ١ٍؾ اٌجذئٟ صُ ٔٛصػٗ ثذلخ ػٍٝ ػششح أٔبث١ت اخزجبس ِٛػٛػخ ثذئ١ب ؽّبَ ِٓ اٌّبء اٌّضٍظ ؽ١ش أْ وً وبط رؾزٛٞ ػٍٝ ػشش اٌؾغُ 

اٌجذئٟ  

80ٔؼغ ثؼذ رٌه اٌىؤٚط فٟ آْ ٚاؽذ فٟ ؽّبَ ِش٠ُ دسعخ ؽشاسرٗ 
°
C ػٕذ ٌؾظخ ٔؼزجش٘ب أطً اٌزٛاس٠خ t0 = 0 s 

ِٓ اعً اٌززجغ اٌضِٕٟ ٌزطٛس رظ١ٕغ أع١زبد اٌجٛر١ً ٔؼب٠ش خالي ِذد ص١ِٕخ ِؾذدح اٌؾّغ اٌّزجمٟ فٟ وً أٔجٛة ثٛاعطخ ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ 

c = 1,0 mol.Lاٌظٛد٠َٛ رشو١ضٖ 
-1

 ٚثٛعٛد وبشف ٍِْٛ  

 ٌٍزفبػً ثذالٌخ اٌضِٓ xإٌزبئظ اٌّؾظً ػ١ٍٙب رغش٠ج١ب ِٓ خؾ إٌّؾٕٝ اٌّّضً ٌزغ١شاد اٌزمذَ 

 ِب ٘ٛ دٚس اٌىبشف اٌٍّْٛ  4-1

 اوزت ِؼبدٌخ رفبػً اٌّؼب٠شح ث١ٓ ؽّغ اال٠ضب٠ٛٔه ٚ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ  4-2

 انتتبع انزمىي نتفاعم االصترة- 5

 1 أطاللب ِٓ إٌّؾٕٝ اٌغبثك ؽذد اٌزمذَ إٌٙبئٟ ٚاعزٕزظ أْ ٔغجخ اٌزمذَ إٌٙبئٟ اطغش 5-1ِٓ

 ِب را رغزٕزظ أطاللب ِٓ إٌّؾٕٝ فٟ ِب ٠خض ١ِّضاد ٘زا اٌزفبػً 5-2

 أػؾ رؼج١ش اٌغشػخ اٌؾغ١ّخ ٌٍزفبػً ٚأػؾ ششؽب ٌٍطش٠مخ اٌزٟ رّىٕٕب ِٓ ؽغبثٙب ػٕذ ٌؾظخ ِؼ١ٕخ  5-3

 أػؾ رؼش٠ف صِٓ ٔظف اٌزفبػً ٚؽذد ل١ّزٗ أطاللب ِٓ إٌّؾٕٝ  5-4

 ً٘ ػ١ٍّخ اٌزظ١ٕغ ٘زٖ ٌٙب عذٜٚ الزظبد٠خ اششػ رٌه  5-5

 ٚٔفظ اٌؾفبص  (B) أطاللب ِٓ ٔفظ اٌّزفبػالد  ؽّغ اال٠ضب٠ٛٔه ٚ اٌىؾٛي 5-6

أػؾ ؽش٠مخ رّىٕٕب ِٓ رغش٠غ رفبػً رظ١ٕغ أع١زبد اٌجشٚث١ً  - 

اٌزفبػً  عشػخ أػؾ ؽش٠مخ رّىٕٕب ِٓ اٌشفغ ِٓ - 
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 ِٓ اعً عؼً رفبػً رظ١ٕغ أع١زبد اٌجشٚث١ً رفبػال و١ٍب ٚعش٠ؼب ٔؼٛع ؽّغ اال٠ضب٠ٛٔه ثأؽذ ِشزمبرٗ  أػؾ اعُ ٚاٌظ١غخ ٔظف إٌّشٛسح 5-7

ٌٙزا اٌّشزك  

 التمرين السادس و العشرون
 اىجضء األٗه 

c2 = 1,0 x 10 - 1 mol.L – 1 بقٌاس موصلٌة محلول حمض االٌثانوٌك تركٌزه C° 25نقوم عند 
 V1 = 100 ٗحجَٔ 

mLفنحصل على القٌمة  = 5,00 x 10 - 2 S.m – 1 
 امتة ٍعادىح تفاعو حَط االٝثاّ٘ٝل ٍع اىَاء - 1
 Xmaxأّشئ اىجذٗه اى٘صفٜ ىيتفاعو ثٌ حذد ٍعيال ج٘اتل اىَتفاعو اىَحذ ٗاحغة اىتقذً األقصٚ - 2

  تذالىح اىتشامٞض اىْٖائٞح  ىالّٝ٘اخ ٗاىَ٘صيٞاخ اىَ٘ىٞح األّٝ٘ٞح  اعػ تعثٞش اىَ٘صيٞح  3-1

H3O اعػ تعثٞش تشامٞض االّٝ٘اخ تذالىح 3-2
 + )( CH3CO 2 

- 
  

 CH3CO 2 ٗ اّٝ٘اخ االٝثاّ٘اخ + H3Oاحغة تشامٞض اّٝ٘اخ االٗمغًّ٘ٞ٘  3-3
 mol.L – 1ثٌ ب  mol.m – 3  ب –

H3O : ّعطٜ
 + ) = 35,9 x 10 - 3 S.m 2.mol – 1 و ( CH3CO 2 

- 
 = 4,1 x 10 - 3 S.m 2.mol – 1 

H3O تذالىح 1اعػ تعثٞش ّغثح اىتقذً اىْٖائٜ 3-4
 + )( CH3CO 2 

- 
 ٚ c2 احغة  قَٞتٔ ٕو  ثم

 اىتفاعو اىَذسٗط ميٜ عيو ج٘اتل 
 x 10 – 5 1,6 اىَقشّٗح تٖزا اىتفاعو تأخز  اىقَٞح K1تحقق ٍِ ثاتتح اىت٘اصُ - 5

 اىجضء اىثاّٜ 
: ٝتٌ تحعٞش ّنٖح اىَ٘ص اّطالقا ٍِ 

ٍغتخيصاخ غثٞعٞح ىيَ٘ص  - 
ٍِ ٍغتحعشاخ صْاعٞح أعٞتاخ اىث٘تٞو أٗ اٝثاّ٘اخ اىث٘تٞو  - 
أعػ أعثاتا تعطشّا إىٚ اعتعَاه اىَغتحعشاخ اىطثٞعٞح ع٘ض اىَغتخيصاخ اىطثٞعٞح  - 1
 
 

اىصٞغح ّصف اىَْش٘سج ألعٞتاخ اىث٘تٞو ٕٜ - 2  
 
 

  ٍا ٕٜ اىَجَ٘عح اىتٜ ْٝتَٜ اىٖٞا ٕزا اىعْصش اىنَٞٞائٜ 2-1
  (B) ٗ مح٘ه االٝثاّ٘ٝل ٝتٌ اّطالقا ٍِ حَط (E) تحعٞش أعٞتاخ اىث٘تٞو 2-2

  ٗامتة ٍعادىح اىتفاعو اىحاصو تَارا ٝغَٚ ٕزا اىتفاعو ٍٗا (B)  اىنح٘هحذد اىصٞغح ّصف اىَْش٘سج ٗاعٌ 
ٕٜ ٍَٞضاتٔ  

 ٗ مح٘ه االٝثاّ٘ٝلّقً٘ تتحعٞش أعٞتاخ اىثشٗتٞو فٜ اىَختثش اّطالقا ٍِ خيٞػ ٍتغاٗٛ اىَ٘الخ ٍِ حَط - 3
(B) ٜٕ 0,10 ٗتئظافح قطشاخ ٍشمضج ٍِ حَط اىنثشٝتٞل  حٞث أُ مَٞح ٍادج اىحَط اىثذئٞح mol 

 اىخيٞػ سغٌ أّ ال ٝذخو فٜ اىتفاعو  إىٚ عيو عثة إظافح حَط اىنثشٝتٞل 3-1
 حذد اىتقذً األقصٚ  3-2
 أّجض اىجذٗه اى٘صفٜ ىيتفاعو ٗحذد اىعالقح تِٞ مَٞح ٍادج اىحَط اىَتثقٜ ٗمَٞح ٍادج االعتش اىَتنُ٘ عْذ 3-3

 tىحظح 
تتثع اىتصْٞع تَعاٝشج اىحَط اىَتثقٜ  - 4

 مو أُّحشك اىخيٞػ اىثذئٜ ثٌ ّ٘صعٔ تذقح عيٚ عششج أّاتٞة اختثاس ٍ٘ظ٘عح تذئٞا حَاً ٍِ اىَاء اىَثيج حٞث 
ماط تحت٘ٛ عيٚ عشش اىحجٌ اىثذئٜ  

 t0 = 0 s عْذ ىحظح ّعتثشٕا أصو اىت٘اسٝخ C°80 ٗاحذ فٜ حَاً ٍشٌٝ دسجح حشاستٔ آُّعع تعذ رىل اىنؤٗط فٜ 
ٍِ اجو اىتتثع اىضٍْٜ ىتط٘س تصْٞع أعٞتاخ 

اىث٘تٞو ّعاٝش خاله ٍذد صٍْٞح ٍحذدج اىحَط 
اىَتثقٜ فٜ مو أّث٘ب ت٘اعطح ٍحي٘ه 

 c = 1,0 mol.L-1ٕٞذسٗمغٞذ اىص٘دًٝ٘ تشمٞضٓ 
ٗت٘ج٘د ماشف ٍيُ٘  

اىْتائج اىَحصو عيٖٞا تجشٝثٞا ٍِ خػ 
ىيتفاعو  xاىَْحْٚ اىََثو ىتغٞشاخ اىتقذً 

تذالىح اىضٍِ 
 ٍا ٕ٘ دٗس اىناشف اىَيُ٘  4-1
 امتة ٍعادىح تفاعو اىَعاٝشج تِٞ حَط 4-2

 ٕٞذسٗمغٞذ اىص٘دًٝ٘  االٝثاّ٘ٝل ٗ
 اىتتثع اىضٍْٜ ىتفاعو االعتشج- 5
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1 اّطالقا ٍِ اىَْحْٚ اىغاتق حذد اىتقذً اىْٖائٜ ٗاعتْتج اُ ّغثح اىتقذً اىْٖائٜ اصغش ٍِ  5-1  
  ٍا را تغتْتج اّطالقا ٍِ اىَْحْٚ فٜ ٍا ٝخص ٍَٞضاخ ٕزا اىتفاعو5-2
  أعػ تعثٞش اىغشعح اىحجَٞح ىيتفاعو ٗأعػ ششحا ىيطشٝقح اىتٜ تَنْْا ٍِ حغاتٖا عْذ ىحظح ٍعْٞح 5-3
  أعػ تعشٝف صٍِ ّصف اىتفاعو ٗحذد قَٞتٔ اّطالقا ٍِ اىَْحْٚ 5-4
  ٕو عَيٞح اىتصْٞع ٕزٓ ىٖا جذٗٙ اقتصادٝح اششح رىل 5-5
 ّٗفظ اىحفاص  (B) ٗ اىنح٘ه االٝثاّ٘ٝل اّطالقا ٍِ ّفظ اىَتفاعالخ  حَط 5-6
أعػ غشٝقح تَنْْا ٍِ تغشٝع تفاعو تصْٞع أعٞتاخ اىثشٗتٞو  - 
أعػ غشٝقح تَنْْا ٍِ اىشفع ٍِ اىتفاعو  - 
 ٍشتقاتٔ  تأحذ االٝثاّ٘ٝل ٍِ اجو جعو تفاعو تصْٞع أعٞتاخ اىثشٗتٞو تفاعال ميٞا ٗعشٝعا ّع٘ض حَط 5-7

أعػ اعٌ ٗاىصٞغح ّصف اىَْش٘سج ىٖزا اىَشتق  

 التمرين السابع و العشرون
 : ثبٌّؼبدٌخ𝐂𝟐𝐇𝟓𝐎𝐇 ٚاإل٠ضبٔٛي 𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇ّٕٔزط اٌزؾٛي اٌى١ّ١بئٟ اٌؾبطً ث١ٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه 

                              𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇 + 𝐂𝟐𝐇𝟓𝐎𝐇 = 𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐂𝟐𝐇𝟓 + 𝐇𝟐𝐎 
 ِٓ  mol 0,2 ِٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه molٚ 0,2ٌذساعخ رطٛس اٌزفبػً ثذالٌخ اٌضِٓ، ٔغىت فٟ إٔبء ِٛػٛع داخً اٌغ١ٍذ خ١ٍطب ِىٛٔب ِٓ 

 V0، ثؾ١ش ٠ؾزٛٞ وً ِٕٙب ػٍٝ ٔفظ اٌؾغُ 10 إٌٝ 1 أٔبث١ت اخزجبس ِشلّخ ِٓ 10، ثؼذ اٌشط ٚاٌزؾش٠ه ٔمغُ اٌخ١ٍؾ ػٍٝ (اإل٠ضبٔٛي)اٌىؾٛي 

بَ ِش٠ُ دسعخ ؽشاسرٗ صبثزخ ٚٔشغً ا١ٌّمذ . ِٓ اٌخ١ٍؾ ّّ  .ٔغٍك األٔبث١ت ٚٔؼؼٙب فٟ ؽ

ي ٚٔؼب٠ش اٌؾّغ اٌّزجمٟ ف١ٗ ثٛاعطخ ِؾٍٛي ِبئٟ ِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛدt=0َٛ٠فٟ اٌٍؾظخ  ّٚ   ٔخشط األٔجٛة األ

 (𝐍𝐚+ + 𝐎𝐇−)  ٌٌّٟٛرشو١ضٖ اC=1,0 mol.L
-1

 اٌالصَ V’be ِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ فٕغزٕزظ Vbe، ٔؾظً ػٍٝ اٌزىبفؤ ػٕذ إػبفخ ؽغُ 

 :ثؼذ ِذح ٔىشس اٌؼ١ٍّخ ِغ أٔجٛة آخش ٚ٘ىزا، ٔؼطٟ اٌم١بعبد فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ. ٌّؼب٠شح اٌؾّغ اٌّزجمٟ اٌىٍٟ

60 48 40 32 20 16 12 8 4 0 t(h) 

66 66 66 74 104 118 132 148 168 200 V’be (ml) 

          x(mol)َاٌزمذ   

 ِب اعُ األعزش اٌّزىْٛ؟/ أ/ - 1

 .أٔشئ عذٚال ٌزمذَ اٌزفبػً ث١ٓ اٌؾّغ ٚاٌىؾٛي/       ة

 .اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ إٌّّزط ٌٍزؾٛي اٌؾبطً ث١ٓ اٌؾّغ ِٚؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ/       ط

 .(ؽغُ اٌمبػذح اٌالصَ ٌٍزىبفؤ  ) n ٚ V’beاوزت اٌؼاللخ ث١ٓ و١ّخ اٌؾّغ اٌّزجمٟ / أ/ - 2

ي أػالٖ (رمذَ اٌزفبػً) xثبالعزؼبٔخ ثغذٚي اٌزمذَ اٌغبثك اؽغت ل١ّخ /      ة ّٚ ُّ أرُّ اٌغذ  .ص

 .x=f(t)اسعُ إٌّؾٕٝ اٌّج١بٟٔ /      ط

  ، ِبرا رغزٕزظ؟τاؽغت ٔغجخ اٌزمذَ إٌٙبئٟ /      د

ُّ اؽغت ل١ّزٗ . xf فٟ ؽبٌخ اٌزٛاصْ ثذالٌخ اٌزمذَ إٌٙبئٟ Qr,fػجّش ػٓ خبسط اٌزفبػً إٌٙبئٟ /     ٘ـ   .ص
 التمرين الثامن و العشرون

ي اٌى١ّ١بئٟ ث١ٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه ٚاإل٠ضبٔٛي ّٛ  ّٔضط فٟ وً ٚاؽذ ِٕٙب t=0 أٔبث١ت اخزجبس ٚػٕذ اٌٍؾظخ 7ٔأخز . ٌغشع ِزبثؼخ رطٛس اٌزؾ

n0(mol) ٚ اٌؾّغ ِٓ n0(mol)ٓ٠ّٕزط اٌزؾٛي ثبٌزفبػً رٞ اٌّؼبدٌخ.  ِٓ اٌىؾٛي اٌغبثم١: 

                                  𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇 + 𝐂𝟐𝐇𝟓𝐎𝐇 = 𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐂𝟐𝐇𝟓 + 𝐇𝟐𝐎 
 ثٛاعطخ nٔؼب٠ش ػٕذ دسعخ ؽشاسح صبثزخ ٚفٟ ٌؾظبد ص١ِٕخ ِززبثؼخ ِؾزٜٛ األٔبث١ت اٌٛاؽذ رٍٛ ا٢خش ِٓ أعً ِؼشفخ و١ّخ ِبدح اٌؾّغ اٌّزجمٟ 

ي اٌم١بعبد اٌزبٌٟ. ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ ّٚ  :عّؾذ اٌؼ١ٍّخ ثبٌؾظٛي ػٍٝ عذ

7 6 5 4 3 2 1 0 t(h) 

0,33 0,33 0,34 0,35 0,39 0,45 0,61 1,00 n (ml) 

        n’ (mol)   

 .xmax أٔغض عذٚال ٌزمذَ اٌزفبػً ٚاؽغت اٌزمذَ االلظٝ – 1

 .n ٚ و١ّخ ِبدح اٌؾّغ اٌّزجمٟ ’n اعزٕزظ اٌؼاللخ اٌزٟ ث١ٓ و١ّخ ِبدح األعزش اٌّزْٛ – 2

 .n’=f(t) أرُّ اٌغذٚي أػالٖ، ٚثبخز١بس عٍُ ِٕبعت أسعُ إٌّؾٕٝ – 3

 .و١ف رزطٛس عشػخ اٌزفبػً ِغ اٌضِٓ؟ ػًٍ. t=3h أؽغت ل١ّخ عشػخ اٌزفبػً ػٕذ اٌٍؾظخ – 4

  ِٚبرا رغزٕزظ؟(τf) اؽغت إٌغجخ إٌٙبئ١خ ٌزمذَ اٌزفبػً – 5

 التمرين التاسع و العشرون
ثٙذف ِزبثؼخ ِٚشالجخ رطٛس ِغّٛػخ و١ّ١بئ١خ ِىٛٔخ ِٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه 

 ِٓ ؽّغ mol 1,0 ٚفٟ دسعخ ؽشاسح صبثزخح، t=0sٚاإل٠ضبٔٛي، ّٔضط فٟ اٌٍؾظخ 
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ي اٌى١ّ١بئٟ ِجبششح ثؼذ ٌؾظخ اٌّضط، ٠ٕزظ ػٕٗ اٌّبء ِٚشوت ػؼٛٞ .  ِٓ اإل٠ضبٔٛيmol 1,0اإل٠ضب٠ٛٔه ٚ  ّٛ  .٠Eزطٛس اٌزؾ

ي؟ اروش خظبئظٗ– أ – 1 ّٛ  . ِب اعُ ٘زا اٌزؾ

  . اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً إٌّّزط ٌٍزؾٛي اٌؾبطً–   ة 

 .E أػؾ اعُ اٌّشوت اٌؼؼٛٞ –   ط 

ُّ ٔؼب٠ش ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه اٌّزجمٟ فٟ V ٌّزبثؼخ رطٛس اٌخ١ٍؾ اٌزفبػٍٟ ٔأخز ِٕٗ ػ١ّٕخ ؽغّٙب – 2  ِٓ اٌؾغُ اٌىٍٟ، ٔجّشد اٌؼ١ّٕخ اٌّأخٛرح  ا١ٔب، ص

٠ٍخض ِخزٍف إٌزبئظ  ( 1 –اٌشىً )ٔىشس  اٌؼ١ٍّخ فٟ ٌؾظبد ص١ِٕخ ِؾذدح، اٌّج١بْ . اٌؼ١ٕخ ثّؾٍٛي ١ٌٙذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ رشو١ضٖ اٌٌّٟٛ ِؼٍَٛ

 .اٌزغش٠ج١خ اٌّؾظً ػ١ٍٙب

 .t=25h أٚعذ اٌغشػخ اٌٍؾظ١خ ٌٍزفبػً فٟ اٌٍؾظخ –أ 

 . اؽغت ِشدٚد اٌزفبػً ػٕذ اٌزٛاصْ–ة 

 : ٌض٠بدح ِشدٚد اٌزفبػً، ً٘ ٔمَٛ ثـ – 3

 ص٠بدح ؽشاسح اٌخ١ٍؾ اٌزفبػٍٟ؟ 

 اعزخذاَ خ١ٍؾ ثذائٟ غ١ش ِزغبٚٞ اٌّٛالد؟ 

 إػبفخ لطشاد ِٓ ؽّغ اٌىجش٠ز١ه اٌّشوض؟ 

 .K ، صُ اعزٕزظ صبثزخ اٌزٛاصْ 𝐐𝐫,é𝐪 اؽغت خبسط اٌزفبػً، ٌٍّغٛػخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌغبثمخ، ػٕذ اٌزٛاصْ –أ - 4

 .ػًٍّ.  ِٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه، ؽذد عٙخ رطٛس اٌّغّٛػخmol 0,2 ػٕذ اٌزٛاصْ ٔؼ١ف إٌٝ اٌخ١ٍؾ اٌزفبػٍٟ –  ة 

 التمرين الثالثون

 
 التمرين الحادي و الثالثون
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 التمرين الثالث و الثالثون
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 التمرين الرابع و الثالثون

 
 التمرين الخامس و الثالثون

 
 التمرين السادس و الثالثون

 
 التمرين السابع و الثالثون

 
 التمرين الثامن و الثالثون
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 التمرين التاسع و الثالثون

 
 التمرين األربعون

 
 التمرين الحادي و األربعون

 
 التمرين الثاني و األربعون

 
 التمرين الثالث و األربعون
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 التمرين الرابع و األربعون
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 التمرين الخامس و األربعون
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 التمرين السادس و األربعون
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 التمرين السابع و األربعون
 اٌزٞ ٔؾظً C6H5-COO-CH3رغزؼًّ فٟ طٕبػخ اٌؼطٛس اعزشاد راد سائؾخ ػطشح ٚػٍٝ اٌخظٛص ثٕضٚاد ا١ٌّض١ً 

  ٚثٛعٛد ؽّغ اٌىجش٠ز١ه Aػ١ٍٗ أطاللب ِٓ رفبػً االعزشح ث١ٓ ؽّغ اٌجٕض٠ٚه ٚوؾٛي 

 K = 4 ٌزفبػً اٌّؼب٠شح K صبثزخ اٌزٛاصْ 

  لُ اٌظ١غخ ٔظف إٌّشٛسح ٌؾّغ اٌجٕض٠ٚه A اػؾ اعُ اٌىؾٛي 1-1

  اوزت ِؼبدٌخ رفبػً االعزشح 1-2

 mol 0,20 ِٓ ؽّغ اٌجٕض٠ٚه  molٚ 0,20)ٕٔغض رفبػً اٌّؼب٠شح أطاللب ِٓ خ١ٍؾ ِزغبٚٞ اٌّٛالد ِٓ اٌّزفبػالد - 2

  ( A    ِٓ اٌىؾٛي

  أشئ اٌغذٚي اٌٛطفٟ ٌزفبػً اٌّؼب٠شح 2-1

  ػٕذ اٌزٛاصْ xéq ٚاؽغت ل١ّزٗ صُ اعزٕزظ ل١ّخ اٌزمذَ Qr,éq اوزت رؼج١ش خبسط اٌزفبػً ػٕذ اٌزٛاصْ 2-2

  اػؾ رؼج١ش ٔغجخ اٌزمذَ إٌٙبئٟ ٌٍزفبػً ٚاؽغت ل١ّزٗ 2-3

  ؽذد اٌزشو١ّت إٌٙبئٟ ٌٍّغّٛػخ اٌى١ّ١بئ١خ 2-4

 x’éq ِٓ ؽّغ اٌجٕض٠ٚه اؽغت اٌزمذَ A ٚ 0,20 mol ِٓ اٌىؾٛي mol 0,50 ٕٔغض ِٓ عذ٠ذ خ١ٍؾ ثذئٟ ٠زىْٛ ِٓ 2-5

 ػٕذ اٌزٛاصْ 

  اعزٕزظ ٔغجخ اٌزمذَ إٌٙبئٟ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ 2-6

   ِبرا رغزٕزظ ثبٌٕغجخ ٌزبص١ش اٌؾبٌخ اٌجذئ١خ ٌٍّغّٛػخ اٌى١ّ١بئ١خ ػٍٝ رطٛس رٛاصْ اٌّغّٛػخ2-7

 رّش٠ٓ 

اٚي ٔٛع ِٓ اٌظبثْٛ اٌظٍت رُ أزبعٗ ثشّبي عٛس٠ب خالي اٌمشْ اٌضبٌش ػشش ٚلذ اؽٍك ػ١ٍٗ طبثْٛ ؽٍت ؽ١ش ٠زُ اٌؾظٛي ػ١ٍٗ أطاللب ِٓ 

 :رفبػً ص٠ذ اٌض٠زْٛ ٚ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ ِغ اٌزغخ١ٓ ؽغت اٌّؼبدٌخ 

 اٌغ١ٍغشٚي + اٌظبثْٛ = ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ +                                                      ص٠ذ اٌض٠زْٛ 

 ؽ١ش ٠زُ ػضي إٌبرغ١ٓ ػٓ ؽش٠ك ػ١ٍّخ اٌزظف١ك 

 اوزت اٌظ١غخ اٌى١ّ١بئ١خ ١ٌٙذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ صُ ط١غخ اٌغ١ٍغشٚي - 1

 اٌغغُ اٌذٕٟ٘ اٌّغزؼًّ فٟ طٕبػخ طبثْٛ ؽٍت ٘ٛ اال١١ٌٚٓ ط١غزٗ- 2

 

2 17 33

17 33

2 17 33

CH  -O-CO-C H

|

CH -O-CO- C H

|

CH  -O-CO-C H

  

 اوزت اٌّؼبدٌخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌزٟ رّىٓ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌظبثْٛ 

ِب ٘ٛ دٚس ػ١ٍّخ اٌزظف١ك - 3  

اوزت اٌظ١غخ إٌظف إٌّشٛسح صُ اٌظ١غخ اٌطجٌٛٛع١خ ٌٍؾّغ اٌزٞ ٠ؾًّ اٌظبثْٛ خبط١زٗ - 4  

 التمرين الثامن و األربعون
: دراسة األسترة- 1 

COOHRنعتبر تفاعل األسترة بٌن حمض كربوكسٌلً صٌؽته   و كحول صٌؽته OHCHR  2 .

و ننجز التفاعل بوجود حمض الكبرٌتٌك و ,  من الكحولmol2,0 من الحمض مع mol2,0كمٌة , 0tنخلط عند اللحظة 

. القٌام بعملٌة التسخٌن باالرتداد
ما هو دور حمض الكبرٌتٌك؟ . أكتب المعادلة الكٌمٌائٌة لهذه األسترة- 1.1  
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.  للتفاعل بكمٌة مادة اإلستر المتكون خالل الزمن xنعرؾ التقدم - 2.1  
  أملء الجدول الوصفً للحالة الوسطٌة لجدول الوصفً 

OH     معادلة التفاعل   OHRإستر  +        2 + COOHR  

 كمٌات المادة  تقدم التفاعل حالة التفاعل

 mol2.0 mol2.0 0 0 0 البدئٌة

     X الوسطٌة

     eqX النهائٌة

 بعد نهاٌة التفاعل إذا كان كلٌا؟ mxما قٌمة التقدم القصوي - 1.3  

 اتمم الجدول الوصفً واحسب مردود التفاعل  xeq = 0,13 mol بٌنت التجربة ان التقدم عند التوازن هو  1-4
. تصنٌع األسبرٌن- 2

بحٌث نعتبره , (مثبتة على حلقة البنزن) OH  نحضر األسبرٌن انطالقا من حمض سالٌسلٌك الذي ٌحمل المجموعة 
. كحوال لتحسٌن مردود تصنٌع اإلستر

 قطرات من حمض 5 و Aمن أندرٌد mL7 من حمض سالٌسلٌك و g5بحٌث ندخل فً دورق ,   نستعمل أندرٌد الحمض

. الكبرٌتٌك
وبعد عملٌة الترشٌح  . نحصل على ترسٌب األسبرٌنؾ,  مع التحرٌكmin20 نسخن الخلٌط باالرتداد خالل مدةC60  عند 

 من بلورات االسبرٌن  g2.4نحصل على 

. Aنرمزللألندرٌد الحمض بـ 
: معادلة تصنٌع األسبرٌن

 
 
 

 
. ثم أعطً إسمه.  المستعمل فً المعادلة أعالهAحدد الصٌؽة نصؾ المنشورة لألندرٌد  - 2-1
.  حدد المتفاعل المحد, بإستعمال المعطٌات - 2-2  
0أحسب كتلة األسبرٌن المحصل علٌه إذا كان مردود التفاعل هو - 2-3

. أحسب المردود الحاصل فً هذا التفاعل. 0100

:  المعطٌات
1.138الكتلة المولٌة لحمض سالٌسلٌك هً     *  molg .

1.102 هً Aالكتلة المولٌة لألندرٌد    *   molg.   

1.180الكتلة المولٌة لألسبرٌن هً    *   molg.   

   .  08,1 هً Aكثافة األندرٌد    *  

: معاٌرة األسبرٌن - 3
: وننجز المعاٌرة الؽٌر المباشرة,  من األسبرٌن المصنعg1نأخد 

. NaOHننجز حلمأة اإلستر بوفرة من هٌدروكسٌد الصودٌوم    - 
.  نعاٌرها بمحلول كلورور الهٌدروجٌنOHاألٌونات المتبقٌة    - 

mLV من األسبرٌن ونضٌؾ إلٌه حجما g1  نضع فً الدورق  200  من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم تركٌزه 
1

0 .1  LmolC ًوحوال mLV 200 ونسخن المجموعة باالرتداد لمدة,  من الماءmin10 . فنحصل على المحلول)( 1S .

: معادلة التفاعل هً
 

    
 

نضٌؾ ,  بعد التبرٌد
)(و نضٌؾ الماء حتى الخط المعٌاري فنحصل على المحلول , mL250محتوى الدورق فً دورق معٌاري من فئة  2S .



صب٠ٛٔزٟ 

https://dataelouardi.com  26 اٌٛسدٞ اٌّخزبس. ر  

)( من  المحلول mL0,10نأخذ , بالالستعانة بماصة معٌارٌة 2Sننجز . و نضٌؾ قطرات من فٌنوفتالٌن.  و نصبها فً كأس

)(الموجودة بـ OHمعاٌرة األٌونات  2S 12 بمحلول حمض كلورور الهٌدروجٌن تركٌزه

1 .10.00,5  LmolC . الحجم

mLVالمضاؾ عند التكافؤ هو  4,71  .

)( المضافة لألسبرٌن للحصول على المحلول OH لألٌونات 0nأحسب كمٌة مادة - 1.3   1S .

. أكتب معادلة التفاعل للمعاٌرة- 2.3  
.  المعاٌرة   بحمض كلورور الهٌدروجٌنOH  لألٌونات 1nأحسب كمٌة المادة - 3.3  

)( الموجودة بوفرة بالمحلول OH  لألٌونات 2nو استنتج كمٌة المادة  1S .

)( ثم كتلة األسبرٌن الموجودة فً المحلول nasp أحسب كمٌة المادة - 4.3   1S .

. علل الفرق المالحظ. قارن القٌمة المحصل علٌها مع القٌمة المنتظرة- 5.3 
 التمرين التاسع و األربعون

 :   المعطٌات
            8,4)/( 33  COOCHCOOHCHpkA   ;   14epk           

1.12)(  molgCM   ;  1.1)(  molgHM    ;  1.16)(  molgOM  

3.80,0-  1-   الكتلة الحجمٌة للبروبن cmg   

.... 7 ,3 ,2, 1نحضر كؤوسا مرقمة, أول- 1-    لدراسة التطور الزمنً لتكون إستر انطالقا حمض اإلٌثانوٌك و البروبن
أول عند نفس درجة - 1- للبروبن mol 0,500 و  اإلٌثانوٌك لحمض mol 0,500ٌحتوي كل واحد على خلٌط من    

 .الحرارة
  اإلستر  ثم نستنتج كمٌة المادة، و نعاٌر الحمض المتبقً فً الخلٌط،  t = 0  تحضٌر هذه الكؤوس تم عند نفس اللحظة    

: المتكون
. إلى آخره....2 معاٌرة الكأس رقم t = 2 hعند  .  1   معاٌرة الكأس رقم t = 1 h   عند 

 I -تفاعل األسترة :
.  وسمً اإلستر المتكون، أكتب معادلة األسترة الحاصلة،باستعمال الصٌػ النصؾ منشورة-  1    
? ما حجم الكحول الذي ٌجب إضافته لكل كأس من الكؤوس السبع . أول خالص- 1-نضع فً دورق البروبن- 2   
.    بداللة كمٌة مادة الحمض المتبقtًعبر عن كمٌة المادة  لإلستر المتكون فً الكأس عند اللحظة - 3   
II - معايرة الحمض المتبقي .

 ، من المحلولmL 100 ثم نخففها بالماء المقطر للحصول على ،نضٌؾ محتوى الكأس فً حوجلة معٌارٌة, t عند اللحظة 
ونعاٌر هذا المحلول بإضافة محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم تركٌزه .  ونصبها فً كأسmL 5ثم نأخذ 

 cb = 1,0 mol.L-1  . ً100ونستنتج كمٌة المادة الحمض المتبقً فً الكأس ثم ف mLمما ٌمكننا من .  للمحلول األول
  من المحلول األول mL 100 فً tتحدٌد كمٌة مادة االستر عند لحظة 

.  أكتب المعادلة الكٌمٌائٌة للمعاٌرة- 1
.  ذكر بتعرٌؾ ثابتة الحمضٌة لحمض اإلٌثانوٌك- 2
 .   وأحسب قٌمتها.   المرتبطة بتفاعل المعاٌرةKأستنتج تعبٌر ثابتة التوازن - 3
هل ٌمكن اعتبار تفاعل المعاٌر كلً  - 4
mLVE حجم المحلول هٌدروكسٌد الصودٌوم المضاؾ للحصول على التكافؤ (t = 1 h)، 1فً الكأس رقم- 5 2,14  .

.   استنتج كمٌة المادة للحمض المتبقً فً الكأس وكمٌة المادة لإلستر المتكون
III -التتبع الزمني لتفاعل الألسترة  .

معاٌرة المحالٌل الموجودة بالكؤوس السبع مكننا من تمثٌل المنحنى اسفله 
.  لإلستر المتكون xنعرؾ تقدم التفاعل بكمٌة المادة 

.  أعطً الجدول الوصفً لتطور المجموعة-  1-1  
. eqX ثم التقدم عند التوازنmaxXحدد التقدم القصوي - 1-2  

.   ثم حدد مردود التفاعل،قارن بٌن القٌمتٌن- 1-3  
.   للتفاعلvذكر بتعبٌر السرعة الحجمٌة - 2-1  
ما التفسٌر الهندسً أو المبٌانً الذي ٌمكن إعطاءه  - 2-2  
.    علل ،كٌؾ تتطور هذه السرعة أثناء التحول-  2-3  
.     لتفاعل األسترة'Kأحسب ثابتة التوازن - 3-1  
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 ثم حدد منحنى تطور Qr أحسب خارج التفاعل .  نضٌؾ مول واحد من الحمض  ،لتؽٌٌر منحنى التوازن- 3-2  
المجموعة  

 . و مردود التفاعل،حدد القٌم الجدٌدة للتقدم عند التوازن - 3-3  

 
 التمرين الخمسون

 من كل mol 0,10لدراسة تفاعل األسترة بٌن حمض االٌثانوٌك واالٌثانول نحظر عشرة كؤوس حٌث نضع فً كل كاس 
 متفاعل 

 (t=0)عند لحظة نعتبرها أصال للتوارٌخ C°100نؽلق الكؤوس بإحكام ونضعها فً إناء درجة حرارته ثابتة 
 نخرج كأسا من اإلناء ثم نبرده بسرعة وبعد ذلك نقوم بمعاٌرة حمض االٌثانوٌك المتبقً بواسطة محلول tعند لحظة 

 هٌدروكسٌد الصودٌوم وبوجود الفٌنولفتالٌن ٌعطً الجدول التالً نتائج المعاٌرة للكؤوس العشرة 
 
 

 
 
 
 اكتب معادلة تفاعل المعاٌرة الحاصل فً كل كاس واعط اسم االستر الناتج - 1
 لما ذا نقوم بتبرٌد محتوى كل كاس قبل بداٌة المعاٌرة - 2
  انشئ الجدول الوصفً للتفاعل الحاصل فً الكاس  3-1
  حدد التقدم االقصى 3-2
  فً كل كاس وانقل الجدول السابق واتممه xf احسب التقدم النهائً 3-3

 واحسب قٌمته بالنسبة لكل كاس ثم ضع قٌمه فً الجدول السابق   عرؾ نسبة التقدم النهائً - 4

 : بداللة الزمن مع استعمال السلم التالً  (t)على ورق مٌلٌمتري انشئ المنحنى - 5
 h 20 ٌمثل cm 1: على محور االفاصٌل * 
 0,05 ٌمثل cm 1: على محور االراتٌب * 

 عرؾ السرعة الحجمٌة وأعط تعبٌرها بداللة - 6
   h t=40 وعند اللحظة    t=0احسب السرعة الحجمٌة لتفاعل األسترة عند اللحظة - 7
 حدد من خالل المنحنى السابق خاصٌتٌن ممٌزتٌن للتفاعل المدروس  - 8
 أنشئ على نفس الشكل السابق  المنحنى المحصل علٌه اذا تمت التجربة عند درجة حرارة مرتفعة علل جوابك - 9
 

 

 t  0 4 10 20 40 100 150 200 250 300 (h)اللحظة 

 n (mmol) 100 75 64 52 44 36 35 34 33 33 كمٌة مادة الحمض المتبقً 

           xf (mmol)التقدم النهائً 
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 التمرين الحادي و الخمسون

 
 التمرين الثاني و الخمسون
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 جواب التمرين الثاني و الخمسون

 

 
 تتمت انمعادنت- 2
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 التمرين الثالث و الخمسون

 
 :  سائل عدٌم اللون له الصٌغة النصف المنشورة التالٌة(C4H8O2)إٌثانوات اإلٌثٌل :إٌثانوات اإلٌثٌل.1

 .حدد المجموعة الوظٌفٌة للمركب وبٌنها على الصٌغة.1.1
 إلى أي مجموعة ٌنتمً الٌها إٌثانوات اإلٌثٌل؟.2.1

 .و هو التفاعل بٌن إٌثانوات اإلٌثٌل و محلول للصودا مثال:  تصبن إٌثانوات اإلٌثٌل .2
 :ننمذج هذا التحول حسب المعادلة التالٌة

C4H8O2(aq) + Na
+

(aq) + HO
–

(aq)  Na
+

(aq) + A
–

(aq) + B(aq)  
Aأكتب الصٌغة نصف منشورة للنوع الٌمٌائً .1.2

 .و أعط اسمه . -
 هل التفاعل تام أم محدود؟.2.2

 .الدراسة التجرٌبٌة لحركٌة تفاعل التصبن بقٌاس الموصلٌة.3
 C0 من المحلول تركٌزه V = 100.0 mLفنحصل على حجم .  ، نسكب إٌثانوات اإلٌثٌل فً كأس ٌحتوي على محلول الصوداt =0عند لحظة 

= 10
-2

 mol/L 
 نغمر فً الخلٌط ِمجس مقٌاس الموصلٌة فً الخلٌط التفاعلً فنحصل على النتائج التالٌة  .C°30عند درجة حرارة 

∞ 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 

CH3 C

O

O CH2 CH3 
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 :اتمم الجدول التالً. t تقدم التفاعل عند اللحظة x(t)لٌكن . 1.3

C4H8O2(aq) + Na
+

(aq)    + HO
–

(aq)      = Na
+

(aq)     + A
–

(aq) +     B معادلة التفاعل 

 اللحظة تقدم      

  C0.V  C0.V  0 0 

  C0.V  C0.V  x t 

  C0.V  C0.V  xmax ∞ 

 .الموصلٌة.2.3
 ما هً االنواع الكٌمٌائٌة المسؤولة على الموصلٌة فً الوسط التفاعلً؟.1.2.3
 لماذا موصلٌة للمحلول تتناقص؟.2.2.3

S.m بـ λالموصلٌة المولٌة االٌونٌة :  معطٌات
2
.mol

-1  :  λ(Na
+
) = 5.0×10

-3        
 ; λ(OH

-
) = 2.0×10

-2      
 ;    λ(A

-
) = 4.1×10

-3  
  C0 ; V ; X(t) ; λ الموصلٌة للمحلول بداللة σ(t)عبر عن .3.2.3

0OHNa0 هو  t = 0بٌن أن  تعبٌر الموصلٌة عند اللحظة .4.2.3 C).(    0 ، و عند اللحظة النهائٌةANa
C).(   . 

بٌن أن تعبٌر التقدم ٌتب على شكل .5.2.3









0

0
0

)t(
V.C)t(X. 

 :الدراسة الحركٌة.3.3
 : بداللة الزمن و من تم  ثمتل المنحنى تغٌرات التقدم بداللة الزمن X تمكننا من حساب قٌم التقدم 5.2.3من خالل العالقة الواردة فً 

 
 .أعط تعبٌر السرعة الحجمٌة للتفاعل مع تحدٌد الوحدة.1.3.3
  t=15minاشرح الطرٌقة التً تمكننا من تعٌٌن قٌمة السرعة الحجمٌة للتفاعل مبٌانٌا ثم احسب قٌمتها عند اللحظة .2.3.3

 و ما هو العامل  الحركً المؤثر ؟. كٌف تتطور هذه السرعة  خالل التحول الكٌمٌائً.3.3.3
 .أحسب التقدم االقصى .4.3.3
 .عرف زمن نصف التفاعل ثم حدد قٌمته مبٌانٌا.5.3.3
 . ، مع التعلٌل Xأرسم كٌفٌا على نفس المبٌان السابق تغٌرات التقدم  .C°20نجري نفس التحول المدروس و لكن عند الدرجة .6.3.3

 التمرين الرابع و الخمسون
I -انجزء األول 

 ِبٟ٘ اٌّغّٛػخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ إ١ٌٙب ٘زا اٌّشوت؟. إ٠ضبٔٛاد اإلص١ً ِشوت ػؼٛٞ ٠ّىٕٕب ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌظبثْٛ- 1

 .ٔؾظً ػٍٝ ٘زا اٌّشوت ثطش٠مز١ٓ- 2

 .أوزت ِؼبدٌخ رفبػً وً ؽش٠مخ ٚ أػؾ أعّبء اٌّزفبػالد ٚ ١ِّضاد وً رفبػً- 1. 2

 ِب ٘ٛ ِشدٚد وً رفبػً؟- 2. -2

 ِب اٌزفبػً اٌزٞ ٠ؾزبط إٌٝ اعزؼّبي اٌؼٛاًِ اٌؾشو١خ ٌزغش٠ؼٗ؟- 3. 2

 ً٘ رشفغ ِٓ ِشدٚد اٌزفبػً؟. أدوش ػب١ٍِٓ ٠ّىٓ اعزؼّبٌّٙب- 1. 3. 2

 .إرا وبْ اٌغٛا ثبٌٕفٟ، أروش اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغبُ٘ فٟ رؾغ١ٓ ِشدٚد اٌزفبػً- 2. 3. 2

 انجزء انثاوي

284رظجٓ إ٠ضبٔٛاد اإلص١ً ٘ٛ رفبػً ٠زُ ث١ٓ إ٠ضبٔٛاد اإلص١ً  OHC َِٛؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠ ٚ )(   HONa . ٛ٘ ٚ

 ׃رفبػً ثطئ ٚ ٌىٕٗ ربَ، ِؼبدٌزٗ رىزت ػٍٝ اٌشىً اٌزبٌٟ

)(64)()(232)()()(284 aqaqaqaqaqaq OHCNaOHCHONaOHC   
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 ِب ٟ٘ ١ِّضاد رفبػً اٌزظجٓ؟- 1

 .أعشد األٔٛاع اٌى١ّ١بئ١خ اٌّزٛاعذح فٟ اٌّؾٍٛي فٟ اٌؾبٌخ اٌجذئ١خ ٚ اٌؾبٌخ إٌٙبئ١خ- 2
284)( ٔؼزجش٘ب أطال ٌٍزٛاس٠خ، ٔذخً إ٠ضبٔٛاد اإلص١ً t = 0ػٕذ اٌٍؾظخ  aqOHCَٛفٕؾظً .  فٟ وأط ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠

mlVػٍٝ ؽغُ  100 ثؾ١ش رشاو١ض ع١ّغ األٔٛاع اٌى١ّ١بئ١خ ،lmolC /100.1 2

0

 30 ٚ دسعخ اٌؾشاسح رجمٝ صبثزخ°C . ٟٔذخً ف

٠ؼطٟ  (1اٌغذٚي )اٌغذٚي أعفٍٗ . اٌّؾٍٛي ِغظ عٙبص ل١بط اٌّٛط١ٍخ اٌزٞ ٠ّىٓ ِٓ رزجغ رمذَ اٌزفبػً، ٚ رٌه ثم١بط اٌّٛط١ٍخ ثذالٌخ اٌضِٓ

 .ثؼغ ل١ُ اٌّٛط١ٍخ

t ة min 0 5 9 13 20 27 
ft   ٌؾظخ رٛلف اٌزفبػً:

σ ة S/m 0.250 0.210 0.192 0.178 0.160 0.148 0.091 

 ٌأل٠ٛٔبد ة λٔؼطٟ اٌّٛط١ٍخ ا١ٌٌّٛخ األ١ٔٛ٠خ 
12.. molmS : 3100.5 Na

 ،2100.2 HO
 ٚ 3100.4

232

OHC
 

 تطور تحول- 1

 .أػؾ عذٚي رمذَ اٌزفبػً. t رمذَ اٌزفبػً ػٕذ اٌٍؾظخ tx)(١ٌىٓ 

 .ل١بط اٌّٛط١ٍخ- 2

 ِب ٟ٘ األٔٛاع اٌى١ّ١بئ١خ ا١ٌّّضح ٌّٛط١ٍخ اٌّؾٍٛي؟- 1. 2

 ٌّبرا رزٕبلض ِٛط١ٍخ اٌّؾٍٛي؟- 2. 2

 :ث١ٓ أْ- 3. 2  0CNa 
 ، 

V

x
CHO 

0 ، 
V

x
OHC 

232 

 .اٌّٛط١ٍبد ا١ٌٌّٛخ األ١ٔٛ٠خ ٌأل٠ٛٔبد ٚ 0C ،V ،)(tx ثذالٌخ tأعزٕزظ رؼج١ش ِٛط١ٍخ اٌّؾٍٛي- 4. 2

 رغج١ش ِٛط١ٍخ اٌّؾٍٛي- 5. 2

00 :فٟ اٌؾبٌخ اٌجذئ١خ*  ).( C
HONa    0 :فٟ اٌؾبٌخ إٌٙبئ١خ).(

232

C
OHCNat   . 

 .أصجذ ٘ز٠ٓ اٌزؼج١ش٠ٓ- 1. 5. 2

 .ٚ لبسّٔٙب ثم١ّز١ّٙب اٌّج١ٕزبْ فٟ اٌغذٚي. 0 ٚ tأؽغت - 2. 5. 2

:  ٠ّىٓ ؽغبثٗ ثبٌزؼج١ش اٌزبtxٌٟ)(ث١ٓ أْ اٌزمذَ - 6. -2

f

tVCtx









0

0
0)( 

 انذراصت انحركيت- 3

 .رطٛس اٌزمذَ ثذالٌخ اٌضِٓ (1اٌٛص١مخ )٠ؼطٟ إٌّؾٕٝ أعفٍٗ 

 
  ٚ رؾمك ِٓ اٌم١ّخ اٌّؾظً ػ١ٍٙب أطاللب ِٓ إٌّؾmin)20(xٕٝأؽغت - 1. 3

 .و١ف رزغ١ش ِغ اٌضِٓ؟ الزشػ ؽش٠مز١ٓ ٌٍشفغ ِٓ عشػخ اٌزفبػً. أػؾ رؼج١ش اٌغشػخ اٌؾغ١ّخ ٌٍزفبػً- 2. 3

 .أؽغت اٌزمذَ اٌمظٛٞ- 3. 3

 . أطاللب ِٓ إٌّؾٕٝ ِؼٍال عٛاثه2/1tأؽغت صِٓ ٔظف اٌزفبػً - 4. 3

 اٌٍّؾك
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انتمريه انرابع و انخمضون جواب 
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 التمرين الخامس و الخمسون
  C4H8O2ط١غزٗ  (E)أعزش

ُّ وً ط١غخ - 1   ( اٌىؾٛي– اٌؾّغ–األعزش)أوزت اٌظ١غ ٔظف إٌّشٛسح اٌّّىٕخ ٌٙزا األعزش ٚؽذد ط١غخ اٌؾّغ ٚاٌىؾٛي اٌّٛافمخ صُ ع

 ٚط١غٗ ٔظف  (C)ؽذد ط١غخ اٌىؾٛي  (E)فٕؾظً ػٍٝ األعزش (C) وؾٛي  ِٓ mol 0,3 ِٓ ؽّغ ا١ٌّضب٠ٛٔه ٚ mol 0,3ٔفبػً  -  2

 .    إٌّشٛسح اٌّّىٕخ ِغ روش طٕف وً ط١غخ 

 . ػ١ٓ وزٍخ األعزش إٌبرظ ػٕذ إعزؼّبي وً طٕف – 3

 التمرين الخامس و الخمسون
  .%67ِٓ اإل٠ضبٔٛي ٠ىْٛ ِشدٚد اٌزفبػً ٘ٛ  mol 1,0 ِٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه ٚ mol 1,0خالي رفبػً األعزشٖ ٚؽٍّأح األعزش ث١ٓ 

 .أروش خظبئض ٘زا اٌٍزفبػً . أوزت اٌّؼبدٌخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٙزا اٌزفبػً – 1

 . أٚعذ رشو١ت اٌخ١ٍؾ فٟ اٌؾبٌخ إٌٙبئ١خ – 2

 . ٌٙز ا اٌزفبػً K أؽغت ربثضخ اٌزٛاصْ – 3

 . ِٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه mol 1,0ٔؼ١ف ٌٍّض٠ظ اٌغبثك ٚ٘ٛ فٟ ؽبٌزٗ إٌٙبئ١خ - 4

  .(ؽبٌزٗ إٌٙبئ١خ)ؽذد عٙخ رطٛس اٌزفبػً  صُ أٚعذ رشو١ت اٌخ١ٍؾ ػٕذ ؽذٚس اٌزٛاصْ ِٓ عذ٠ذ     *

 التمرين الخامس و الخمسون
 أٚي ٔغذ اْ وزٍخ -1- ِض١ً ثشٚثبْ– mol  ِٓ2 0,2 ِٓ ؽّغ اٌج١ٛرب٠ٛٔه ٚ mol 0,2خالي رفبػً األعزشٖ ٚؽٍّأح األعزش ث١ٓ 

 g 19.3       األعزش إٌبرظ

ُّ اٌّشوت اٌؼؼٛٞ – 1  .إٌبرظ  (األعزش) أوزت اٌّؼبدٌخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٙزا اٌزفبػً ٚع

 . إعزٕزظ ِشدٚد اٌزفبػً صُ ؽذد طٕف اٌىؾٛي   – 2

 . ٌٙز ا اٌزفبػً K أؽغت ربثضخ اٌزٛاْٚ – 3

 ً٘ اٌٛع١ؾ ٠شفغ ِٓ ِشدٚد اٌزفبػً .  ِب٘ٛ اٌٛع١ؾ اٌزٞ ٠ّىٓ إعزؼّبٌٗ ٌزغش٠غ اٌزفبػً – 4

 .ً٘ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌزفبػً ربِب و١ف .  ِب٘ٛ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رشفغ ِٓ ِشدٚد اٌزفبػً– 5

 ِٓ اٌّبء  mol 0,2ٔؼ١ف ٌٍّض٠ظ اٌغبثك ٚ٘ٛ فٟ ؽبٌزٗ إٌٙبئ١خ  - 6

  .(ؽبٌزٗ إٌٙبئ١خ)    ؽذد عٙخ رطٛس اٌزفبػً  صُ أٚعذ رشو١ت اٌخ١ٍؾ ػٕذ ؽذٚس اٌزٛاصْ ِٓ عذ٠ذ 

 التمرين الخامس و الخمسون
200ٔؾمك ػٕذ 

0
C ِٓ ْٛ5 ؽٍّأح ث١ٛربٔٛاد اإلص١ً إٔطاللب ِٓ ِض٠ظ إثزذائٟ ٠زى mol 1ٚ  ِبء mol 24ثؼذ .  أعزشh ٟ٠ؾذس اٌزٛاصْ اٌى١ّ١بئ 

 صُ ثؼذ اٌزجش٠ذ ٔؼب٠ش اٌؾّغ اٌّزٛاعذ ثٙب ثٛاعطخ ِؾٍٛي اٌظٛد ر اٌزشو١ض mL 10 ٔأخز ػ١ٕخ ِٕٗ ؽغّٙب mL 180فىبْ ؽغُ اٌٛع١ؾ اٌزفبػٍٟ 

  .mol17,6  فىبْ اٌؾغُ اٌّؼبف ػٕذ اٌزىبفؤ mol/L 2اٌٌّٟٛ 

 . أوزت ِؼبدٌخ رفبػً  ؽٍّأح ث١ٛربٔٛاد اإلص١ً – 1

 . ِب٘ٛ اٌٙذف ِٓ رجش٠ذ اٌؼ١ٕخ لجً اٌّؼب٠شح – 2

 . أؽغت و١ّخ اٌؾّغ اٌّؼب٠ش صُ إعزٕزظ و١ّخ األعزش اٌّزٛاعذ فٟ ؽبٌخ اٌزٛاصْ – 3

  أؽغت ِشدٚد رفبػً اٌؾٍّأح صُ لبسٔٗ ثبٌّشدٚد اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٔؾظً ػ١ٍٗ فٟ ؽبٌخ ِض٠ظ ِزغبٚٞ اٌّٛالد ػًٍ ؟ – 4

 التمرين الخامس و الخمسون
I - أٚي-1- ٔشغت فٟ رؾؼ١ش إعزش ثزفبػً ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه ِغ ثٕزبْ :االعزشح 

 أوزت ، ِؼبدٌخ اٌزفبػً ، ثبعزؼّبي اٌظ١غ ٔظف إٌّشٛسح -1

 أػؾ اعُ اإلعزش اٌّؾظً ػ١ٍٗ  -2

 أروش ١ِّضربْ أعبع١زبْ ٌٙزا اٌزفبػً  -3

II - اٌزغشثخ : 

أٚي -1- ِٓ ثٕزبV1 = 22mLْٔذخً فٟ ؽٛعٍخ ، : اٌّشؽٍخ األٌٚٝ 

ٚV2mL1ٔؼ١ف .  ِٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔهmL ْؽّغ اٌى١جش٠ز١ه اٌّشوض ٚثؼغ ؽظٝ خفب ِٓ pierre ponce.  دل١مخ 30ٔغخٓ اٌخ١ٍؾ ثبإلسرذاد ٌّذح 

ثؼذ اٌزؾش٠ه ٚاٌزظف١ك ، ٔؾظً ػٍٝ ؽٛس٠ٓ . ِٓ اٌّبء اٌّضٍظ 50mLثؼذ اٌزجش٠ذ ، ٔظت ِؾزٜٛ اٌؾٛعٍخ فٟ أٔجٛة اٌزظف١ك ٠ؾزٛٞ ػٍٝ : اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ 

 .غ١ش لبث١ٍٓ ٌإلِزضاط ، ٠ٛعذ االعزش فٟ أؽذ ٘ز٠ٓ اٌطٛس٠ٓ 

  ِٓ اإلعزش m =17gثؼذ ػضي اٌطٛس إٌّبعت ٔؾظً ػٍٝ 

 ٌّبرا ٔغخٓ اٌخ١ٍؾ؟ ِب دٚس اٌزغخ١ٓ ثبالسرذاد ؟- 3-1

 عُ اعضاء اٌؼذح اٌزغش٠ج١خ اٌّغزؼٍّخ فٟ اٌزغخ١ٓ ثبالسرذاد- 3-2

 ؟pierre ponceِب دٚس ؽّغ اٌى١جش٠ز١ه اٌّشوض ؟ ِٚب دٚس ؽظٝ خفبْ - 3-3

 ِزغبٚٞ (ؽّغ ٚوؾٛي) ٌؾّغ اإل٠ضب٠ٛٔه،ثذالٌخ اٌّؼط١بد، ٌىٟ ٠ىْٛ اٌخ١ٍؾ  V2أػؾ اٌزؼج١ش اٌؾشفٟ ٌٍؾغُ - 3-4

 . اٌّٛالد ،صُ أٔغض اٌزطج١ك اٌؼذدٞ 

 ِب اٌزفبػً غ١ش اٌّشغٛة ف١ٗ ػٕذ إػبفخ ِؾزٜٛ اٌؾٛعٍخ فٟ أٔجٛة اٌزظف١ك ، فٟ ؽبٌخ إرا وبْ اٌّبء غ١ش ِضٍظ- 3-5

 .أسعُ رج١بٔخ أٔجٛة اٌزظف١ك ِٛػؾب رّٛػغ اٌطٛس٠ٓ ِغ اٌزؼ١ًٍ- 3-6

 ِب االؽز١بؽ اٌٛاعت أخزٖ ػٕذ رؾش٠ه أٔجٛة اٌزظف١ك- 3-7

 . ِشدٚد ٘زا اٌزفبػً rؽذد - 3-8

III - ًرطٛس اٌزفبػ 

 شىً إٌّؾٕٝ اٌزٞ ٠ّضً رغ١شاد و١ّخ اٌّبدح ٌإلعزش ثذالٌخ اٌضِٓ  ِضً ػٍٝ ٚسلخ اٌزؾش٠ش-4-1

 :ِضً أشىبي ٘زا إٌّؾٕٝ فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ - 4-2

 إػبفخ و١ّخ ٚافشح ٌؾّغ اٌى١جش٠زه أوضش ِٓ اٌىؾٛي- ط  ػذَ إػبفخ ؽّغ اٌى١جش٠زه فٟ اٌؾٛعٍخ - ة ٕٔغض اٌزغشثخ ػٕذ دسعخ ؽشاسح صبثزخ - ا

 . ٔشغت فٟ رؾؼ١ش إعزش ثّشدٚد ع١ذ - 5
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  ث١ٓ و١ف ٠ّىٓ سفغ ِشدٚد اٌزؾٛي ثبعزّبي ٔفظ اٌّزفبػالد صُ اسعُ اٌغٙبص اٌّالئُ ٌٙزٖ اٌؼ١ٍّخ 5-1

 .إٌّشٛسح ٌٙزا اٌّزفبػً - ٠ّىٓ ا٠ؼب اعزؼّبي ِزفبػً اخش ػٛع ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه أػؾ االعُ ٚاٌظ١غخ ٔظف- 5-2

 .أوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً اٌؾبطً ، ِب ٟ٘ ١ِّضارٗ  - 5-3

 التمرين الخامس و الخمسون
 .رظ١ٕغ إصبٔٛاد اإل٠ضٚأ١ًِ اٌّغزؼًّ فٟ اٌؼطٛس 

 ِٓ ؽّغ اٌىجش٠ذ اٌّشوض صُ ٔغخٓ اٌّض٠ظ ثبٌزمط١ش اٌّشرذ ml1 أٚي ٚ- 1-ِض١ً ثٛربْ- ml ِٓ 3 20 ِٓ ؽّغ اإل٠ضب٠ٛٔه ِغ ml 30ّٔضط 

(reflux. ) 

 (reflux) ِبٟ٘ اٌفبئذح ِٓ إعزخذاَ وً ِٓ ؽّغ اٌىجش٠ذ اٌّشوضٚاٌزغخ١ٓ ثبٌزمط١ش اٌّشرذ – 1

 . أوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ اٌؾبطً – 2

  ٚوضبفخ   dac = 1.05وضبفخ اٌؾّغ : لجً ثذا٠خ اٌزفبػً ػٍّب أْ  (alcool)ٚاٌىؾٛي  (acid) أؽغت و١ّخ ِبدح وً ِٓ اٌؾّغ – 3

  . = 1g/mL      ٚاٌىٍٕخ اٌؾغ١ّخ ٌٍّبءdal = 0.81     اٌىؾٛي 

 daster = 0.87:  إعزٕزظ اٌّزفبػً اٌّؾذ صُ ِشدٚد اٌزفبػً ػٍّب أْ mL 21.5 إرا ػٍّذ أْ األعزش إٌبرظ رغشث١ب لذسٖ – 4

 . إرا لّٕب ثٕضع األعزش اٌّزشىً ثئعزّشاس و١ف رىْٛ ؽبٌخ اٌزفبػً فٟ إٌٙب٠خ ِٚبٟ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌزم١ٕخ اٌزٟ رّىٓ ِٓ رٌه – 5

 التمرين الخامس و الخمسون
  ِٓ إ٠ضبٔٛاد اٌج١ٛر١ً  ٚرٌه ثزفبػً ٘زا األخ١ش ِغ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛدصَٛ فٕؾظً فٟ ٔٙب٠خ اٌزؾٛي ػٍٝ وزٍخg 13.05ٔؾمك رظجٓ 

 . ِٓ وؾٛي m = 8.1 g     لذس٘ب 

 . أوزت ِؼبدٌخ ٘زا اٌزؾٛي صُ ؽذد إعُ اٌىؾٛي إٌبرظ – 1

 . إٔشئ عذٚي اٌزمذَ صُ أؽغت وً ِٓ اٌزمذَ اٌمظٛٞ ٚاٌزمذَ إٌٙبئٟ – 2

 . أعزٕظ ِشدٚد اٌزفبػً – 3

 التمرين الخامس و الخمسون
  g/mol 88وزٍزٗ ا١ٌٌّٛخ  (E)أعزش

 .ِٚبٟ٘ اٌظ١غ ٔظف إٌّشٛسح ٌّزّبوجبرٗ  (E) لـ ِبٟ٘ اٌظ١غخ اٌغض٠ئ١خ اٌّغٍّخ – 1

 ثٛاعطخ ػ١ٍّخ  (B)ٚ  (A) ِٕٗ ِغ ِؾٍٛي اٌظٛد ٌٕؾظً ػٍٝ ٔٛػ١ٓ و١ّ١بئ١١ٓ g 4.4ٔفبػً   (E) ِٓ أعً اٌزؼشف ػٍٝ األعزش – 2

 .٠زأوغذ ثغٌٙٛخ إٌٝ و١زْٛ  (B) ػٍّب أْ m = 2.98 gلذس٘ب   (B)      اٌزمط١ش ٔؾظً ػٍٝ وزٍخ ِٓ 

 .ِٚبٟ٘ ط١غزٗ اٌّغٍّخ  (B)   ِبٟ٘ اٌٛظ١فخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌـ    

 صُ أوزت ِؼبدٌخ اٌزظجّٓ  (B) أعزٕزظ اٌظ١غخ اٌؾم١م١خ ٔظف إٌّشٛسح ٌـ – 3

 التمرين الخامس و الخمسون
 ِٓ m = 61,2 gأٚي ػٍٝ - 2- ٌجشٚثبnB =1,00molْ ٌؾّغ اإل٠ضب٠ٛٔه ٚ nA = 1,00mol خ١ٍؾ ٠زىْٛ ِٓ  ثبالسرذادٔؾظً ثٛاعطخ رغخ١ٓ

. Eِشوت ػؼٛٞ 

 .E ـ اوزت ِؼبدٌخ اٌزفبػً إٌّّزط ٌٍزؾٛي اٌؾبطً ٚأػؾ اعُ اٌّشوت 1

. أٔشئ عذٚي اٌزمذَ ٌٍزفبػً اٌؾبطً- 2

M(H) = 1g.mol: ٔؼطٟ.  ِشدٚد ٘زا اٌزفبػrً ـ أؽغت 3
-1

. M(O) = 16g.mol
-1

  .M(C) = 12g.mol
-1

 

.  اٌّمشٚٔخ ثّؼبدٌخ ٘زا اٌزفبػKً ـ أؽغت صبثزخ اٌزٛاصْ 4

 ِٓ اٌؾّغ n'A= 2,00mol فٟ ؽبٌخ إٔغبص ٘زا اٌزفبػً ِٓ خ١ٍؾ ثذئٟ ِٓ 'r ـ ؽذد ل١ّخ اٌّشدٚد 5

 ٚ n'B= 1,00molاٌىؾٛي ِٓ   .

 و١ّخ ِٓ اٌؾّغ nA =1,00mol ٚ nB =1,00mol ـ ٔؼ١ف ػٕذ اٌزٛاصْ اٌؾبطً أطاللب ِٓ اٌخ١ٍؾ 6

 n =1,00mol  .

 ـ فٟ أٞ ِٕؾٝ رزطٛس اٌّغّٛػخ؟ 6.1

.  ـ ؽذد رشو١ت اٌخ١ٍؾ ػٕذ اٌزٛاصْ اٌغذ٠ذ6.2

.  اٌّٛافك ٌٙزٖ اٌؾبٌخ''r ـ اؽغت اٌّشدٚد 6.3


