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 انثانويت انتاهيهيت أيج باها اندورة األونى 4سهسهست رقى                      مـــــكـــــيد جنـــاألستاذ : رش

  RLC، اندارة  RC  ،RLانقطب  ثنائي  انقسى : انسنت انثانيت ين سهك انبكانوريا

 قاعدة في يحهول يائي –بانتفاعالث حًض حوالث انًقرونت تان 

 اشتوكت أيج باها يديريت

 2019/2018انسنت اندراسيت :  2 فيزيائيت وو ـــــــــــــــعهانشعبت : 

 الىُمُاء 

 : ً ألاٌو  الخمٍس
, هرا الحمض ٌظخخدمه الىمل في مهاحمت فسائظه مً الحشساث ألاخسي والتهامها. ًمخلً الىمل داخل حظده الصغير هىعا مً الظمىم ٌظمى خمض الفىزمًُ

ً مدلىال مائُا لهرا الحمض. روب في املاء. طىدزض في هرا الخمٍس عد خمض الفىزمًُ طائال عدًم اللىن, ذا زائدت هفاذة, وطعم الذع, ٍو  َو

ً( هي:       HCOOHصُغت خمض الفىزمًُ )أو خمض املُثاهٍى

ت مً فئت  وهضُف إليها املاء إلى أن  HCOOHمً خمض الفىزمًُ  mهخلت  V0=100mLهضع في خىحلت معُاٍز

 .C0=0.01mol.L-1جسهيزه  S0ًصل مظخىي الظائل إلى الخط املعُازي للحىحلت, فىدصل على مدلٌى 

  mأخظب الىخلت  .1

 أهخب معادلت الخفاعل الحاصل بين خمض الفىزمًُ واملاء. .2

 .xéqو xو V0و C0أوش ئ حدٌو الخلدم بداللت  .3

 C0والترهيز  éq[+H3O]سهيز أًىهاث ألاهظىهُىم بداللت ج τعبر عً وظبت الخلدم النهائي  .4

 فلط   éq[+H3O]و   C0خدد حعبير خازج الخفاعل في خالت الخىاشن بداللت    .5

ٌ  σعبر عً املىصلُت  .6   املخىاحدة لألًىهاث املىلُت املىصلُاث بداللت الخىاشن  خالت في الفىزمًُ خمض ملدلى

 .éq[+H3O]و 

 .C°25عىد  σ=0.05 S.m-1اللُمت  S0أعطى كُاض مىصلُت املدلٌى  .7

 أجمم ملء الجدٌو حاهبه باطخعماٌ العالكاث الظابلت. . أ

بُت ٌ  . ب  .Kمع كُمت جابخت الخىاشن  Qr,éqكازن اللُمت الخجٍس

 جسهيز املدلٌى على: . أهظس الىخائج املىحىدة في الجدٌو ، اطخيخج جأجير C1=0.1mol.L-1لحمض الفىزمًُ ذي الترهيز  S1هىجص هفع الدزاطت باطخعماٌ مدلٌى  .8

 وظبت الخلدم النهائي للخفاعل . أ

 خازج الخفاعل عىد الخىاشن. . ب
   نعطي:

C .K=1.8 10-4°25جابخت الخىاشن امللسوهت بمعادلت الخفاعل املدزوض عىد 
 

ت:  M(O)=16g.mol-1 ; M(C)=12g.mol-1 ; M(H)=1g.mol-1الىخلت املىلُت الرٍز
 

C:     (HCOO-)=5.46 10-3 S.m2.mol-1°25املىصلُت املىلُت ألاًىهُت عىد 
λ ; (H3O+)=35.0 10-3 S.m2.mol-1

λ 

ٌ  σهرهس أن حعبير املىصلُت  𝝈املرابت هي:  Xi ألاًىهُت الىُمُائُت لألهىاع املىلُت التراهيز بداللت ملدلى  ∑    [  ]  

 

  ً  :ثاويالالخمٍس
ً     PH= 3هجد     PHوهلِع كُمت L-1  Ca=10-2 mol.جسهيزه  CH3COOHوعخبر مدلىال مائُا لحمض الاًثاهٍى

 أهخب معادلت جفاعل هرا الحمض مع املاء ، خدد املصدوحخين املخدخلخين في الخفاعل  .1

 أوش يء الجدٌو الىصفي لهرا الخفاعل ، جم أخظب وظبت الخلدم النهائي .2

 ت الحمضُت ملصدوحت هرا الحمضأخظب جساهيز حمُع ألاهىاع الىُمُائُت املىحىدة في املدلٌى ، جم اطخيخج كُمت جابخ .3

 10PH-PKA =[CH3COOH]/[-CH3COO]بين أن                    .4

 خدد الىىع املهُمً في هرا الخلُط ، علل حىابً  6,5الخلُط املدصل علُه هى  PH.  (هضُف إلى ملدلٌى الظابم همُت مً مدلٌى هُدزوهظُد الصىدًىم  .5

 

ً الثا   : لثالخمٍس
ت ملصدوحت خمض البنزوًٍ   ًمثل املىدنى حاهبه مخطط الخىشَع باليظب املئٍى

C6H5COOH/C6H5COO- 

 ملصدوحت خمض البنزوًٍ   pKAكُمت خدد  .1

خين لحمض البنزوًٍ و أًىن البنزواث ًىخبان على  .2 بين أن حعبيري اليظبخين املئٍى

 الشيل الخالي:

%C6H5COOH= 1/(1+10PH-PKA)         ،%C6H5COO- = 1/(1+10pKA-PH)        

ت  ٌ  .3   PH= 5عىدما ًىىن   -C6H5COOو   C6H5COOHخدد اليظب املئٍى

  2 [C6H5COO-] = [C6H5COOH]مدلٌى إذا وان   PHعين كُمت  .4

  C6H5COOH 90%    %فئن   10 [C6H5COO-]   [C6H5COOH]بين أهه إذا وان  .5
 

 

 

 

 

 ٌ  S0 S1 املدلى

Ci(mol.L-1) 0.01 0.1 

(S.m-1)σ 0.05 0.17 

[H3O+]éq(mol.m-3)  4.2 

[H3O+]éq(mol.L-1)  4.2 10-3 

PH  2,4 

τ   (%)   4.2 

Qr,éq  1.8 10-4 
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ً ا   :سابعلالخمٍس

ت  حظخعمل املسهباث  الىُمُائُت التي جدخىي على عىصس الاشوث في مجاالث مخعددة والصزاعت لخخصِب التربت بىاططت الاطمدة او الصىاعت لخصيُع الادٍو

ً الى دزاطت مدلٌى مائي لالمىهُان    -Cl +وجفاعله مع مدلٌى مائي ليلىزوز املثُل امىهُىم      NH3وغيرها .يهدف هرا الخمٍس
(aq)   (aq) CH3N  

  

ٌ  VB=10 cm3وعاًس حجما   ً جسهيزه CBجسهيزه  NH3  لألمىهُان   SBمً مدلى ٌعطي املىدنى املمثل في   CA=10-2mol.L-1بىاططت مدلٌى لحمض اليلىزٍدٍز

ً املضاف VAبداللت الحجم  PHالىجُلت حغيراث   ملدلٌى خمض اليلىزٍدٍز

     25جمت حمُع اللُاطاث عىد دزحت الحسازة°C 

       :  الجداء الاًىوي  للماءK e  = 10-14   

     ٌ هسمص(aq)  /  NH3 (aq) ) PKA1 =  PKA (  N  
  

    = 10,7   /  CH3NH2 (aq) ) PKA2 =  PKA (  CH3N  
  (aq)  

 

 

 

 

 

 

 

 :دزاطت جفاعل املعاًسة 

 املخدخلخان في الخفاعل أهخب املعادلت الحصُلت للخفاعل الري بددث أجىاء املعاًسة مدددا املصدوحخان    .1

     E (  VAE  = ……. ,   PHE  =…… )هلطت الخيافؤ    Eخدد مبُاهُا إخداجُاث    .2

 خدد مً بين الىىاشف الخالُت ، الياشف املىاطب لهره املعاًسة معلال حىابً  .3

  SBكُمت جسهيز املدلٌى  CBخدد    .4

  دزاطت ذوبان ألامىهُان في املاء 

 هدزض مدلٌى الامىهُان كبل بداًت املعاًسة ، ما طبُعت هرا املدلٌى خمض ي او كاعدي معلال حىابً   .1

 أهخب معادلت جفاعل الامىهُان مع املاء .2

         %4   , جدلم مً أن    Keو   PHو   CBللخفاعل بداللت      أوحد حعبير  وظبت الخلدم النهائي   .3

 . اخظب كُمتها    و       CBامللسوهت بمعادلت الخفاعل  بداللت    Kاوحد حعبير جابخت الخىاشن    .4

  فىدصل على مدلٌى مائي    SBهخفف املدلٌى   .5
  جسهيزه      

  . هلِع املدلٌى   
    PH2  =  10,4فىجد         

  NH3 (aq)    N  /  (aq)ًمثل مىدىُا الشيل الخالي مخطط جىشَع الىىعين الحمض ي واللاعدي للمصدوحت 
  

 

 مىطلت اوعطافه الياشف

 ٌ  6,8-5,2 أخمس البرومىفُىى

 4,4-3,1 الهُلُاهخين

 10,0-8,2 فُىٌى فخالين 
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  NH3 (aq)    N  /  (aq)للمصدوحت  PKA1اعخمادا على مىدىيي الشيل خدد  كُمت   1. 9
  

  NH3 (aq)    N  /  (aq)اكسن الىىع اللاعدي للمصدوحت  2. 9
 باملىدنى املىافم معلال حىابً  

  للخفاعل في املدلٌى     اعخمادا على مىدىيي الشيل خدد وظبت الخلدم النهائي   3. 9
   

 ماذا حظخيخج ؟    و     بملازهت    4. 9

 : دزاطت جفاعل ألامىهُان مع الاًىن مثُل أمىهُىم 

 -Cl +ليلىزوز املثُل  أومىهُىم      Sملدلٌى مائي     V = V0مع حجم     CBذي الترهيز   املىلي    لالمىهُان  SBمً املدلٌى  املائي     V0همصج في واض حجما   

(aq)   (aq) CH3N  
    = CB Cجسهيزه    املىلي      

  CH3N (aq)أهخب املعادلت الىُمُائُت املىدمجت لخفاعل الامىهُان  مع الاًىن مثُل امىهُىم   .6
  

 امللسوهت بمعادلت هرا الخفاعل    الخىاشن   أوحد كُمت جابخت .7

  Nبين ان حعبير جسهيز ول مً     .8
 في الخلُط الخفاعلي عىد الخىاشن   ًىخب على الشيل الخالي :  CH3NH2و        

         [  CH3NH2   ] =   [  N  
  ]  = 

 

 
 . 

√  

  √   
                             

 جم اخظب كُمخه                      PH = PKA1 – log   √الخلُط ًىخب على الشيل الخالي :      PHبين ان حعبير كُمت 

 

ً ال   :ظادضالخمٍس
جُا إلى خمض اللبني ذو الصُغت  للخبظُط هسمص لهرا الحمض ب  ، CH3-CHOH-COOHبفعل جأجيراث املخمساث اللبيُت ًخدٌى طىس الحلُب )الالهخىش( جدٍز

R-COOH  هخلخه املىلُتM=90 g.mol-1 . 

ا.  ولما واهت همُت الحمض اللبني املىحىدة في خلُب معين صغيرة ، ولما وان الحلُب طٍس

د معسفت همُت الحمض اللبني املىحىدة في عُىت مً  هٍس

مً الحلُب في هأض . وهضُف  Va=20 cm 3الحلُب . هضع 

جُا مدلىال   Cb=0,05لهُدزوهظُد الصىدًىم جسهيزه جدٍز

mol.L-1    هلِع .PH  الخلُط عىد ول إضافت ، ٌعطي

الخلُط   PHاملىدنى املمثل في الشيل أطفله حغيراث 

 بداللت حجم مدلٌى الصىدا املضاف

 

 

 

 

 خدد مبُاهُا هلطت لخيافؤ .1

 أهخب املعادلت الحصُلت للخفاعل الري ًددث أجىاء املعاًسة .2

للحمض اللبني في عُىت الحلُب ، جم  CAأخظب جسهيز  .3

اطخيخج هخلت الحمض اللبني املىحىدة في لتر واخد مً 

 العُىت

مً بين الىىاشف امللىهت الخالُت ، خدد الياشف امللىن  .4

علل  ،املىاطب الري ًمىً اطخعماله في املعاًسة الظابلت 

 حىابً

صوٌ الفُىٌى فخالين الياشف ٌ  أخمس الىٍس صوٌ أشزق البرومىجُمى  أخضس البرومىهٍس

 5,4-3,8 7,6-6,2 8,8-7,2 9,5-8,2 مىطلت الاوعطاف

مً  0,1gجىفم الحمىضت التي ٌظببها وحىد   °1D، بدُث  °Dوهسمص لها ب   (Dor nic)في الصىاعاث الغدائُت ، ٌعبر عً خمىضت الحلُب ب " دزحت دوزهًُ" 

 الحمض اللبني في لتر واخد مً الحلُب 

 ضت لعُىت الحلُب املدزوطت طابلاأخظب دزحت الحمى  .5

ا إذا واهت دزحت خمىضخه مدصىزة  .6 ا؟ °18Dو  °15Dوعخبر أن الحلُب طٍس  ن هل ًمىً اعخباز الحلُب املىحىد في العُىت  املدزوطت طٍس

ٌ  PHهدزض مدلٌى الحمض اللبني كبل بداًت املعاًسة ، اطخيخج  .7  املدلى

 وحعبير جابخت خمضِخه أهخب معادلت جفىً الحمض اللبني في املاء . .8

 أوش يء الجدٌو الىصفي ، جم أخظب كُمت وظبت الخلدم النهائي للخدٌى امللسون بخفىً الحمض اللبني في ملاء ، ماذا حظخيخج؟ .9

 pkaأخظب جابخت الحمضُت ملصدوحت الحمض اللبني ، واطخيخج كُمت الثابخت  .11

 حمضُت اللادًت لصدوحت الحمض أزطم مخطط جىشَع ألاهىاع الجم  لبني خدد مجاٌ هُمىت الىىعين الحمض ي واللاعدي  ملصدوحت الحمض ال .11

جاح بدون العمل الشاق لخدلُله، ٌعادٌ اهخظاز الحصاد بدون برز البروز « 
ّ
   »اهخظاز الى

 


