
 

  تمارين
  

  :1تمرين 
 أساس أو أكسدة إرجاعية، و –من أجل كل معادلة من المعادالت التالية، تعرف على تفاعل حمض 

  .اكتب العبارة الحرفية لكسر التفاعل
  

 aqFe    sNi    sFe    aqNi  .

aq3I    aqOS    aqI    aq OS 2  4.

aq  Zn  sCu    s  Zn  aqCu  3.

aqNO    aqOH     OH    aqHNO  .

aqClO    aqOH    OH    aqHClO   .
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  :2تمرين 

aqCOOHHCإّن صيغة حمض البنزنويك هي    و هو يتفاعل مع الماء حسب تحول حمض56
 من محلول مائي لحمض البنزنويك V = 100 mLنقيس عند التوازن ناقلية حجم  .  أساس محدود–

1- بواسطة خلية الناقلية ثابتها  c = 10-3 mol/L تركيزه
eq m 100 k   ,  S.,G 51079  

  . ضع جدول يصف هذا التحول-1
 الكيميائية في دكيز األفرا عبر عن الناقلية عند التوازن بداللة الناقليةت المولية الشاردية و ترا-2

  .xéاستنتج قيمة .   و حجم المحلولxéqالمحلول، ثم بداللة 
 أعط عبارة كسر التفاعل عند التوازن بداللة تراكيز األفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول عند -3

  .V و xéالتوازن، ثّم بداللة 
  .Qr,éq أحسب قيمة -4

  :رديةالناقليات المولية الشا: المعطيات
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  :3تمرين 
 من  V = 10 L من كلور الهيدروجين الغازي بحيث نحصل على حجم قدره ni = 0,1 molنذيب 

  .المحلول الحمضي
  .إّن الذوبان يكون كليا

  . ضع جدوال يصف  ذوبان حمض كلور الهيدروجين في الماء-1
  . المحلول أعط التراكيز المولية للشوارد المتواجدة في-2
  . عّبر عن الناقلية بداللة الناقليات المولية الشاردية و التراكيز المولية الشاردية-3
  . في عبارة الناقليةmol / m3 بين أّن يجب أن يقدر بـ -4

  :الناقليات المولية الشاردية: المعطيات

mol / m . S 10.3,76

mol / m . S  10.350
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  :4تمرين 

 ماء البحر pHإّن . ، ألنّها تحتوي على العديد من الفراد الكيميائية المذابة فيهاإّن ماء البحر ليس نقيا 
  .C°25 في 8,2هو 

  ؟) معتدل ، حمضي ، أساسي( ما هي طبيعة ماء البحر -1
  . أحسب تركيز شوارد الهيدرونيوم عند التوازن-2
  .الشاردي للماء أكتب المعادلة الكيميائية للتشرد الذاتي للماء و أعط عبارة الجداش -3
  . استنتج تركيز شوارد الهيدروكسيد عند التوازن-4
  

  :5تمرين 
إّن األسبرين هو حمض كربوكسيلي يتفاعل بطريقة محدودة مع الماء، سنرمز له بـ 

 COOH - R.  
-c = 1,9.10 في  من الماء، يكون التركيز      mg 500من ) h) un compriméعندما نذيب قرص

2 mol/L و pH 2,6 المحلول هو.  
  . أعط عبارة ثابت الحموضة لثنائية األسبرين-1



 

  .أحسب التقدم عند التوازن-2
  . استنتج تراكيز األفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول عند التوازن-3
  .حمض لألسبرين/ الثنائية أساسpKA و KA أحسب -4
  

  :6تمرين 

aqF / aqHF الثنائية pKAإّن     C°25 في 3,2 يساوي -
 ، ضع مجاالت تغلب األفراد حمض أو أساس للثنائية pH على محور أفقي مدرج بوحدة الـ -1

aqF / aqHF -.  
تعرف  . pH إّن المخطط التالي يمثل النسب المئوية لألفراد حمض و أساس لهذه الثنائية بداللة الـ -2

  .2 و 1على المنحنيين 
  
  

  
  .pH = 5 و عند pH = 2 عند -aqF و aqHF هو توزيع األفراد  ما-3
  . للثنائية المدروسةKA كيف نستطيع أن نجد بواسطة هذا المخطط، ثابت الحموضة -4

 


