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                        Dة تقني ر1اضي       األستاذ : مـــوالــــد�المدة : ساعتان                  القسم : سنة ثان�

 
 

 ُمِعيَنا ُمدبًرا Cه راضٍ      ُمستعيَنا  هللاِ  Cاسِم َأبدأُ  
 نقاN ) 5(  األولالتمر1ن 

                                               هذا المرQب يتواجد ،مطهرة له خواص 2Iثنائي اليود هو مرQب �Qم�ائي ص�غته 
 تحت اسم بيتاديين وهو محلول بني متجانس . في محلول يCاع في الصيدل�ات
ن Cاستعمال مذيب مرQب ثنائي اليود عن البيتادييمن خالل هذا العمل نر1د فصل 

 مناسب .
 ماهو اسم عمل�ة الفصل التي سنقوم بها ؟ .أ 
 ذيب المناسب الذD سنقوم Cاخت�اره للق�ام بهذه العمل�ة ؟اذQر أهم صفات الم .ب 
 .مقترحة في الجدول المرف[، اختر المذيب المناسب لهذه العمل�ة ؟ مع التبر1ر المذيCات المن بين الثالث  .ج 

 حلقي هQسان
C6H12 

 اإليثانول
C2H6O 

 ثنائي Qلورو ميثان
CH2Cl2 

 المذيب

 في الماء اإلنحالل�ة متوسطة جيدة  منعدمة
 اإلنحالل�ة في ثنائي اليود Qبيرة  متوسطة  Qبيرة
0,79 0,78 1,33 D  الكثافة 

 
 ماهو اسم األداة الزجاج�ة المختارة من أجل الق�ام بهذه العمل�ة ؟ .د 
 البروتوQول التجر1بي لهذه العمل�ة مع توض�ح في أDّ طور يتواجد مرQب ثنائي اليود .ارسم  .ه 

 نقاN ) 8(  التمر1ن الثاني
من أجل إيجاد الترQيز الكتلي لثنائي اليود المتواجد  في قارورة محلول تجارD للبيتاديين 

 ، نقترح الخطوات التال�ة : %10مQتوب عليها 
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 )5( Nنقا( Nنقا
�2Iائي ص�غتهب �Qم�ائي ص�غته 

تحت اسم بيتتحت اسم بيتاديينل�ات
 ثنائي اليود مرQب ثنائي اليود عن ال

؟م بها ؟
اخت�اره للق�ام بهنقوم Cاخت�اره للق�ام بهذ

[، اختر المذيبمرف[، اختر المذيب الم
 Qلورو ميثانثنائي Qلورو ميثان

CHCH2Clca
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 . ( F = 10  )المحلول التجارD للبيتادين مرQز جدا ومن أجل الق�ام Cمعايرته نقوم بتخف�فه عشر مرات   �
 بواسطة( الموجود في المحلول المخفف الساب[ للبيتادين )  I2 ثنائي اليود من  V= 10 mL حجم  Cمعايرةنقوم �

2شوارد ثيوQبر1تات 
2 3S O �( الموجودة في محلول ثيوQبر1تات الصوديوم     �2

2 32Na S O�    نظاميتها  ) �
N=0.01 Eg

L  ء.في وجود Qاشف صمغ النشا Véq= 8.1 mLوارد ثيوQبر1تات عند نقطة التكافؤ ش فكان حجم،   

�الثنائ�ات الداخلة في التفاعل   تعطى �Re
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 األسئلة :
2I  ،-I  ،-2  :  م األكسدة للعناصر التي تحتها خz أحسب رق)1

3O2S  ،-2
6O4S . 

 ماهو نوع التفاعل الذD �قوم Cه ثنائي اليود ؟ وماهو نوع التفاعل التي تقوم Cه شوارد ثيوQبر1تات ؟ )2
 بين أن المعادلة اإلجمال�ة لألكسدة اإلرجاع�ة  هي :)3

2 2
2 2 3 4 62 2I S O I S O  � 44� � 

ق�مة الترQيز المولي  لثنائي اليود الموجود في  ثم استنتجعند نقطة التكافؤ : احسب ق�مة نظام�ة ثنائي اليود )4
 المحلول المخفف .

 جد ق�مة الترQيز المولي لثنائي اليود  الموجود في المحلول التجارD األصلي .)5
 جد ق�مة الترQيز الكتلي لثنائي اليود الموجود في المحلول التجارD للبيتادين .)6

254 تعطى : الكتلة المول�ة لثنائي اليود :      gM Mol� 

  نقاN ) 7(  الثالتمر1ن الث

  C ( Vitamine C )ومعروف Cاسمه التجارD : فيتامين   Acide Ascorbiqueحمض األسQور�9ك 
 جد في Qثير من الفواكه و الخضر .مضاد لألكسدة يتواهو عCارة عن 

 ،  C 500في الصيدلة يوجد حمض األسQور�9ك على شQل أقراص فيتامين �
 من حمض األسQور�9ك . Qmg 500ل قرص �حتوD على 

 وهو حمض أحادD الوظ�فة ، C6H8O6العامة ص�غة حمض األسQور�9ك �

6ثنائيته حمض أساس هي  8 6

6 7 6
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 . Cواحد من الفيتامين  قرصمن Qتلة حمض األسQور�9ك الموجودة في   و التأكدالهدف من التمر1ن ه

  . Sمل من المحلول  100في الماء المقطر حتى نتحصل على حجم  Cنقوم بإذاCة قرص فيتامين �
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قم ام األكسدأحسب رقأحسب رق)am1سئلة :األسئلة :
� Dاهو نوع التفاعل الذDنوع التفاعل الذ 

ادلة اإلجمال�ة المعادلة اإلجمال�ة لألك
22

4 64S OO4 64
2

ب ق�مة نظام�ةحسب ق�مة نظام�ة ثنائي

لموجود في ايود  الموجود في المحلو
 في المحلول التجوجود في المحلول التجا

Molي اليود :     لثنائي اليود :     

( CCmine C )e Cمين  فيتامين 
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المحضر في الخطوة الساCقة ونعايره Cمحلول هيدروQسيد الصوديوم  Sمل من المحلول  10نقوم Cأخذ حجم �
 .  VBéq = 13.8 mLفكان حجم هيدروQسيد الصوديوم عند التكافؤ :  ( N 0.02 )نظاميته 

 األسئلة 

 ارسم البروتوQول التجر1بي لعمل�ة المعايرة الساCقة ..1
 أكتب معادلة تفاعل المعايرة الحادث ..2
 أساس ؟ –برر لماذا تفاعل المعايرة هو تفاعل حمض .3
 عند نقطة التكافؤ : احسب نظام�ة حمض األسQور�9ك ثم استنتج ترQيزه المولي ..4
 .  m=0.486 gهي  Sفي المحلول Qتلة حمض األسQور�9ك الموجودة  بين أن .5

176معط�ات : الكتلة المول�ة لحمض األسQور�9ك هي  gM Mol� 
و9ين ق�مة Qتلة حمض األسQور�9ك الموجودة  5المحسوCة في السؤال قارن بين ق�مة Qتلة حمض األسQور�9ك .6

 . Cعلى غالف علCة دواء فيتامين 
 لهذا الخطأ .إذا اختلفت الق�متان اقترح سبCان 

 

�ء                                                                                                                    ��� إن ��
�
���� �� ���....هللا

�

 .. القلب صالح في Cا� اإلستعانة ■ 

  : -هللا رحمه- ت�م�ة ابن اإلسالم شيخ قال ●

لَ  ؛ Cَِا�َِّ  َ�ْسَتِعينَ  َأنْ  اْلُمْؤِمنِ  َعَلى َيِجبُ   ■(( َّQهُ  ُ�ِق�مَ  َأنْ  ِفي َعَلْ�هِ  َو1ََتَوCََوَال  ؛ َوالتَّْقَو�ٰ  اْلُهَد�ٰ  َعَلى َو1َُثبَِّتهُ :  ُيِز1َغهُ  َوَال  َقْل 
 Qَِتاٍب  ِمنْ  �َُّ  َأْنَزلَ  Cَِما آَمْنتُ  َوُقلْ  َأْهَواَءُهمْ  َتتCَِّعْ  َوَال  ُأِمْرتَ  Qََما َواْسَتِقمْ  َفاْدعُ  َفِلَذِلكَ :  {{  َتَعاَلىٰ  َقالَ  Qََما اْلَهَو�ٰ  َيتCَِّعُ 

  {{.)) َوَرQُُّ9مْ  َر9َُّنا �َُّ  َبْيَنQُمُ  ِألَْعِدلَ  َوُأِمْرتُ 

 ــــــــــــ     ــــــــــــ

 ) ]].١٤٩/٢٨( الفتاو�ٰ  مجموع[[ 
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أكتب.2.2
برر لمابرر لماذا تف3.3
عند نقطة العند نقطة التكافؤ.4

Qتلة حمض األQتلة حمض األنبين أن 
لكتلة المول�ة لحت : الكتلة المول�ة لحمض

لة حمض األسة Qتلة حمض األسQور9
.CCتامين واء فيتامين 

 لهذا الخلهذا الخطأ .ان سبCان 

                                                                           ��

ىَلىُ ٰ�ٰ�لَع ددََ دددههُُ �وَوٰ�هههلاْل وقْق َّقققالتالتَّ ااووََ
نْنَُُّ��َََّلل ااتتََابابٍٍنننممِِ QِQتتت
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