السلسلة  : 1األوىاع الكيميائية – استخزاج وفصل األوىاع الكيميائية والكشف عىها
التمرين :1
هل ٌمكن اعتبار األنواع الكٌمٌائٌة التالٌة خالصة :الخل ،النٌلون ،حدٌد ،خشب ،ملح ،سٌلٌلوز ،اسمنت.
التـمـريــن :2
األنواع الكٌمٌائٌة األساسٌة الموجودة فً عصٌر اللٌمون :الماء ،السكر ،فٌتامٌن  ، Cحمض.
 كٌف ٌمكن إبراز وجود هذه األنواع الكٌمٌائٌة؟
 هل ٌمكن استعمال الحواس فً هذه الحالة؟
التمرين : 3
نعتبر األنواع الكٌمٌائٌة التالٌة  :ملح ،ماء ،كربونات الكالسٌوم ،بروبان ،ثانً أوكسٌد الكربون ،نٌلون،
سٌلٌلوز  ،حمض السترٌك ،الكبرٌت ،حمض الكبرٌتٌك.
-1حدد المركبات العضوٌة والمركبات غٌر العضوٌة؟  -2حدد المركبات الطبٌعٌة والمركبات المصنعة؟
لتصنٌع مادة معطرة  ،ندخل فً حوجلة  04mc3من الصودا  HOaNو  04mc3من زٌت
التمرين : 4
عباد الشمس ،و حبات من حصى حجر خفان  .ننجز تركٌب التسخٌن باالرتداد ،ثم نغلً الخلٌط لمدة  04دقٌقة ،
فتتكون المادة معطرة  ،فنوقف التسخٌن بعد ذلك .وعندما ٌبرد الخلٌط نسكبه فً كأس به ماء مالح ،فتصبح
المادة المعطرة صلبة تطفو على سطح السائل ،فنفصلها عن الخلٌط بإنجاز تصفٌة باستعمال ورق الترشٌح.
 -1ارسم تبٌانة التركٌب التجرٌبً محددا أسماء العناصر المكونة لها؟
 -0حدد المتفاعالت و الظروف الالزمة لتصنٌع الصابون؟
-3حدد دور حجر خفان؟ بماذا ٌمكن استبداله؟
 -0اقترح طرٌقة تمكن من التحقق على أن الصابون المصنع خالص؟
التـــمـــرين  :5المانتون مادة معطرة مستخرجة من النعناع.الستخراج هذه المادة ٌتم فً البداٌة
تحضٌر محلول مائً ٌحتوي على المانتون .ثم ٌتم وضع المحلول فً أنبوب تصفٌق مع كمٌة من
مذٌب عضوي ٌسمى التولوٌن.
ٌضم الجدول التالً بعض المعطٌات الخاصة بالمواد المستعملة فً هذا االستخراج.
المىاد

الكثافة

الذوباوية في الماء

الذوباوية في التىلىيـه

التىلىيه
الماوتىن
الماء

28.0
28.0
182

ضعيفة جذا
ضعيفة
-

شذيذة
-

 -1باستعمال معطٌات الجدول ،أعط تبرٌرا الستعمال التولوٌن فً هذا االستخراج .
 -2أٌن ٌوجد الطور الذي ٌحتوي على مادة التولوٌن فً إناء التصفٌق؟
 -3اشرح كٌفٌة العمل للحصول على الطور الذي ٌحتوي على مادة التولوٌن.
التـــمـــرين :6
 -1عرف الذوبانٌة .
ٌ -2مثل الجدول التالً ذوبانٌة ثنائً الٌود فً مذٌبات مختلفة .
المذٌب
الذوبانٌة ) ( g/L

الكحول
252

البنزٌن
142

الماء
0,3

حدد المذٌب المناسب الستخراج ثنائً الٌود من ماء الٌود ،علما أن الماء والبنزٌن سائالن غٌر قابلٌن لالمتزاج
والماء والكحول سائلٌن قابلٌن لالمتزاج .
 -3بٌن مختلف مراحل هذا االستخراج .
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السلسلة  : 1األوىاع الكيميائية – استخزاج وفصل األوىاع الكيميائية والكشف عىها
التمرين  :7ننجز تجربة نستعمل فٌها ثالثة مواد سائلة ملونة .
مادة زرقاء رمزها  * Viمادة سوداء رمزها  * Nمادة خضراء رمزها . Ve
نضع ثالث قطرات متباعدة من المواد السائلة السابقة ،على نفس
خط العرض الذي ٌوجد على بعد  1cmمن الطرف األسفل لورق
الترشٌح .نقوم بغمر الطرف األسفل لورق الترشٌح فً إناء
ٌحتوي على اإلٌثانول فنحصل على رسم التحلٌل
الكروماتوغرافً الممثل جانبه .
 -1حدد الطور الثابت والطور المتحرك .
 -2حدد معلال جوابك ،المادة المركبة والمادة الخالصة.
 -3احسب النسبة الجبهٌة ) Rf(Viللنوع الكٌمٌائً . Vi
التمرين : 8
ٌنتج عطر الٌاسمٌن عن تفاعل حمض اإلٌثانوٌك وكحول البنزٌلٌك ٌ .تم هذا التفاعل باستعمال تقنٌة التسخٌن
باالرتداد ،وذلك باستعمال  20 mLمن كحول البنزٌلٌك و  30 mLمن حمض اإلٌثانوٌك .
 -1ارسم التركٌب التجرٌبً المستعمل .
 -2باستعمال الجدول جانبه ،أحسب كتلة حمض
الكثافة الذوبانٌة فً الماء
اإلٌثانوٌك و كتلة كحول البنزٌلٌك .
1,04
ضعٌفة
كحول البنزٌلٌك
عند نهاٌة التفاعل نحصل على طورٌن.
1,05
كلٌة
حمض اإلٌثانوٌك
 – 3أ -ما العدة التجرٌبٌة المستعملة لفصل هذٌن لطورٌن؟
1,06
ضعٌفة جدا
عطر الٌاسمٌن
ب -كٌف ٌتم هذا الفصل؟
 - 4كٌف ٌمكن أن نتحقق من أن النوع الكٌمٌائً المحصل علٌه جسم خالص؟
التمرين  : 9للتأكد من مكونات مادة زٌتٌة نقوم بإنجاز تحلٌل كروماتوغرافً على طبقة رقٌقة وباستعمال
مذٌب مالئم  .نظرا لكون األنواع الكٌمٌائٌة الموجودة بالمادة الزٌتٌة ال لون لها ،نقوم بعملٌة اإلظهار وذلك بغمر
الكرماتوغرام فً حوض ٌحتوي على محلول قادر على إظهار البقع.
نضع على الصفٌحة قطرة من المادة الزٌتٌة المدروسة  Hوقطرة من اللٌنالول  Lو قطرة من الجٌرانٌول G
وقطرة السٌترال  Cفنحصل على رسم التحلٌل الكروماتوغرافً الممثل أسفله .
 - 1ذكر بمختلف التقنٌات المستعملة فً عملٌة اإلظهار .
 - 2أحسب النسب الجبهٌة ) Rf(Lو ) Rf(Gو) Rf(Cللٌنالول و للجٌرانٌول وللسٌترال على التوالً.
استنتج ترتٌب هذه األنواع حسب الذوبانٌة فً الطور المتحرك.
 - 3حدد معلال جوابك  ،عدد األنواع الكيميائية الموجودة في المادة الزٌتٌة المدروسة .
 - 4ما هً المعلومات اإلضافٌة الممكن استخالصها من هذا الكروموتوغرام؟
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