
ع ت3: المستوى) نحو التوازن الكیمیائي. ( 9.سلسلة 
:التمرین األول

2 -حملول مائي لكلور اهليدروجني تركيزه املويل  -1 = 10 mol.LC حنصل عليه ابتداء من مجلة كيميائية تتكون من كمية لكلور اهليدروجني ،
.من احمللول 1L، واملاء من أجل احلصول على mol 10 2 -تعادل 

.2PH = احمللول أعطى النتيجةPHقياس الـ
.ضع جدول التقدم .1
.برهن أن التحول تام .2
؟ tما قيمة نسبة التقدم .3

:التمرین الثاني
) أساس-محض(من بني األفراد .1

: التالية 
املرافقة ؟) أساس-محض(ما هي األفراد -

.حدد احلمض واألساس لكل ثنائية .2
.املناسبة ) أساس-محض(املوافقة وكذلك املعادالت النصفية ) أساس-محض(أكتب الثنائيات .3

نفاعل بني األفراد .4
2

4 ( )aqSO -
3و  ( )aqCH COOH

.هلذا التحول الكيميائي أكتب املعادلة اإلمجالية -أ
؟) أساس-محض(ملاذا نقول عن هذا التحول بأنه تفاعل -ب

:التمرین الثالث
6يتكون من محض األسكوربيك النقي Cالفيتامني  8 6C H O والذي نرمز لهAH 0,35 = إن احنالل قرص كتلته gm يف كأس حيتوي

.3,0PH = ماء يعطي حملول له ml 200على 
.أعط تعريف احلمض حسب برونستد .1
6ماذا ميكنك قوله عن الشاردة .2 7 6C H O ؟-
6أكتب معادلة احنالل محض .3 8 6C H O يف املاء.
.أحسب نسبة التقدم النهائي هلذا التفاعل .4
ذا ميكنك إستخالصه ؟ما.5

:التمرین الرابع
3) غاز النشادر(لآلمونياك 1Sلدينا حملول مائي  ( )aqN H تركيزه املويل احلجمي-

1  = 0,10 mol.LC 11,1 = ولهPH

3Nأكتب معادلة احنالل غاز .1 H يف املاء.
3Nاثبت أن احنالل .2 H يف املاء غري تام.
2حجمه 2Sكيف ميكن احلصول على حملول .3  = 100 mLV وتركيزه-  2 -

2  = 2,5 .10 mol.LC 1إنطالقا من حجمV من
2هو 2SاحمللولPH؟ حيث 1Sلول احمل  = 10,8PH.

3Nعني نسبة التقدم النهائي لتفاعل  .4 H2مع املاء يف حالة احمللولS.
3Nاحمللول على تفاعل ماذا تستنتج فيما خيص تأثري متديد .5 H مع املاء .

): تعطى  )4 3/ NHNH +

عجیل: األستاذ

( )aqCN -
4 ( )aqH S O -

( )aqHCN
3 ( )aqCH COO -

3( )aqNH3 ( )aqCH COOH2
4 ( )aqSO -

4 ( )aqNH +



ع ت3: المستوى)                      نحو التوازن الكیمیائي. ( 9.سلسلة 
:التمرین األول

2 -حملول مائي لكلور اهليدروجني تركيزه املويل  -1 = 10 mol.LC حنصل عليه ابتداء من مجلة كيميائية تتكون من كمية لكلور اهليدروجني ،
.من احمللول 1L، واملاء من أجل احلصول على mol 10 2 -تعادل 

.2PH = أعطى النتيجةاحمللولPHقياس الـ 
.ضع جدول التقدم .1
.برهن أن التحول تام .2
؟ tما قيمة نسبة التقدم .3

:التمرین الثاني
) أساس-محض(من بني األفراد .1

: التالية 
املرافقة ؟) أساس-محض(ما هي األفراد -

.حدد احلمض واألساس لكل ثنائية .2
.املناسبة ) أساس-محض(املوافقة وكذلك املعادالت النصفية ) أساس-محض(أكتب الثنائيات .3

نفاعل بني األفراد .4
2

4 ( )aqSO -
3و  ( )aqCH COOH

.أكتب املعادلة اإلمجالية هلذا التحول الكيميائي -أ
؟) أساس-محض(ملاذا نقول عن هذا التحول بأنه تفاعل -ب

:الثالتمرین الث
6يتكون من محض األسكوربيك النقي Cالفيتامني  8 6C H O والذي نرمز لهAH 0,35 = إن احنالل قرص كتلته gm يف كأس حيتوي

.3,0PH = ماء يعطي حملول له ml 200على 
.نستد أعط تعريف احلمض حسب برو.1
6ماذا ميكنك قوله عن الشاردة .2 7 6C H O ؟-
6أكتب معادلة احنالل محض .3 8 6C H O يف املاء.
.أحسب نسبة التقدم النهائي هلذا التفاعل .4
ماذا ميكنك إستخالصه ؟.5

:التمرین الرابع
3) غاز النشادر(اك لآلموني1Sلدينا حملول مائي  ( )aqN H تركيزه املويل احلجمي-

1  = 0,10 mol.LC 11,1 = ولهPH

3Nأكتب معادلة احنالل غاز .1 H يف املاء.
3Nاثبت أن احنالل .2 H يف املاء غري تام.
2حجمه 2Sكن احلصول على حملول كيف مي.3  = 100 mLV وتركيزه-  2 -

2  = 2,5 .10 mol.LC1من حجم انطالقاV 1من احمللولS

2هو 2SاحمللولPH؟ حيث   = 10,8PH.
3Nعني نسبة التقدم النهائي لتفاعل  .4 H2مع املاء يف حالة احمللولS.
3Nماذا تستنتج فيما خيص تأثري متديد احمللول على تفاعل .5 H مع املاء .

): تعطى  )4 3/ NHNH +

عجیل: األستاذ

( )aqCN -
4 ( )aqH S O -

( )aqHCN
3 ( )aqCH COO -

3( )aqNH3 ( )aqCH COOH2
4 ( )aqSO -

4 ( )aqNH +


