
–

  ةــة الشعبیــة الدیمقراطیــة الجزائریــالجمھوری
  ةــة الوطنیــوزارة التربی

  الشلفمدیریة التربیة لوالیة                                        الشلف–ابو الحسن - ثانویة  یطو بن احمد 
                                                         1ع ت 3  :الشعبة

  
  : التمرین األول 

  الماء المقطر عندما یترك في الھواء PHیھدف ھذا التمرین إلى معرفة لماذا یتناقص      
و السبب في ذلك   5,7تتناقص إلى أن تستقر عند القیمة لھ PHعندما یترك الماء المقطر في الھواء الجوي نالحظ أن قیمة الـ 

الصیغة الجزیئیة المجملة لغاز . الموجود في الھواء في الماء المقطر) CO2(ھو االنحالل البطيء لغاز ثاني أوكسید الكربون 
ل الھیدروكربونات  ، في ھذا التمرین ال نأخذ بعین االعتبار تفاع)CO2,H2O(ثاني أوكسید الكربون المنحل في الماء ھي 

))aq(3HCO  (مع الماء و تعطى الثنائیة التالیة:)HCO/OH,CO( )aq(322


  : یتفاعل غاز ثاني أكسید الكربون المنحل في الماء مع الماء و فق معادلة التفاعل التالي 

)aq(3)aq(3)L(2)aq(22 HCOOHOHOH,CO  
  .للحمض" تدشبرون"أعط تعریف )1

: تقدم النھائي للتفاعل الكیمیائي السابق یمكن كتابتھا على الشكل التاليبین أن عبارة نسبة ال)2
 - pH10

τ  = 
Cf.

لھذا التفاعل KAعبر عن ثابت الحموضة -                         

: یمكن كتابة العبارة التالیةKAبین انھ من خالل عبارة ثابت الحموضة –3)
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PKAیعطى –)4 عین الكسر  6,4 =
 
 

éq2,2

éq3

OHCO

HCO 

   PH = 5,7للماء المقطر قیمة الـ

aq(322(و بین أي الفردین الكیمیائیین  HCOأوOH,CO غالب في المحلول ؟  

  : ما یليتركیز غاز ثاني أكسید الكربون ثم استنتجCحجم الماء المقطر وVأنجز جدول التقدم للتفاعل، معتبرا أن–)5
HCO3]العالقة بین / أ 

]éq   و[H3O
+]éq        قیمة / ب[HCO3

]éq    
  Cقیمة / د                         éq[CO2, H2O]قیمة  / جـ 

  : التمرین التجریبي
  

ھ بالحمض ویمكنھا أن تثبت عـــدوھا بواسطـــة فكھــا ثــم تحرق. تدافع النمل عن نفسھا بواسطة فكھا و بقذفھا لحمض النمل 
  .  cm30تقذف بحمضھا  إلى أكثر من

             
  .HCOOHنود دراسة بعض خواص المحلول المـائي لحمض النمل أو حمض المیثانویك ذي الصیغة

mLVنضع حجما-1 20  0من حمض النمل ذي التركیزC فـــي حوجلـة حجمھــاmLV 100 ثــم نملئھا بالماء النقي
  ذي ASحتى خط  المعیاري و نحركھا لنحصل علــى محلـــول متجانـــس 

mSو ناقلیتھ النوعیة ACتركیز  /25.0  . یعطى               :
 molmSxmolmSx

HCOOOH
/.1046.5,/.1035 2323

3

     

 الفرض الثاني للفصل الثاني 



  .أكتب معادلة تحول حمض النمل بوجود الماء - 1-1
   حدد العالقة بین التركیزین- 1-2

0C وAC.
.ASالمحلول pHأحسب قیمة- 1-3
الھیدرونیوم عند التوازن و التركیز أوجد نسبة التقدم النھائي بداللة تركیز شوارد - 1-4

0C.
320cmVAنعایر حجما -2  من محلولASبواسطة محلول ماءات الصودیوم  تركیزهLmolCB /1.0 یعطى المنحني

  .لمحلول ماءات الصودیـــوم المضاف bVلحجم بداللة اpHتغیرات ) الملحق ( أسفلھ 
  .أرسم التركیب التجریبي الذي یمكن من إنجاز ھذه المعایرة - 2-1
.أكتب معادلة التفاعل الحاصل - 2-2
حدد بیانیا نقطة التكافؤ  ثم استنتج قیمة التركیزین - 2-3

0C وAC.
.حدد الكاشف المناسب لتحدید نقطة التعدیل ) الملحق ( مال الجدول أسفلھ باستع- 2-4
. ماذا تستنتج ؟ فیما یخص تفاعل المعایرة . أوجد ثابت التوازن لھذا التفاعل - 2-5

  .علل إجابتك ) الملحق ( قارن قوة حمض النمل باألحماض الموجودة في الجدول أسفلھ -3
  

  *الملحق * 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : من إعداد أستاذ المادة              من یتقن عملھ یدرك ھدفھ       
  
  
  
  

  PKa  الصیغة  الحمض
HCOOH  3.8  )المیثانویك(النمل
  CH3COOH  4.8  )اإلیثانویك(الخل

  HNO2  3.3  النترو
  C6H5-COOH  4.2  البنزویك

  منطقة اإلنعطاف   الكاشف الملون 
     4.4-3.1  الھیلیانتین 

BBT     6-7.6  
  8.8-7.2  احمر الكریزول 
  10-8  الفینولفتالین 
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