
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:01رقم التمرين
Iـ عرف املفاهيم التالية: 

)(التقدم األعظمي  maxx -  املؤكسد)(Ox     املرجع  -ـ األكسدة)(Red  -     تفاعل   -االرجاع

 أكسدة ارجاع .

IIكمل املعادالت النصفية مبينا نوعها ،ثم استنتج الثنائيةـ أ)Re/( dOx ملا يلي : 

)()(...ـ  1 2

64

2

32   aqOSaqOS. 

)(...)(ـ  2 23 aqFeaqFe  . 

)(...)(...)(...ـ  3 2

4   aqMnaqHaqMnO. 

)()(.......ـ 4 222  gOaqOH. 

)...)(...ـ 5 23  gHaqOH. 

IIIـ جد املعادلتني النصفيتني لألكسدة واالرجاع ، ثم استنتج الثنائيتني)Re/( dOx  الداخلتني

 يف التفاعل ملا يلي: 

2)(5)(6)(2)(5)(8)(ـ  1 22

2

224 lOHgOaqMnaqHaqOHaqMnO  
. 

)(2)()()(ـ  2 2

2

4

2

82 aqIaqSOaqIaqOS  
. 

)(2)()()()(ـ  3 22

2

32 lOHgSOsSaqHaqOS  
. 

)(5)(8)()(5)(4)(ـ  4 2

322

4 lOHaqFeaqMnaqHaqFeaqMnO  
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:02رقم التمرين

mgmكتلتهاsAl)(نغمر قطعة من األملنيوم النقي  810يف حملول محض كلور املاء  ClOH3 

mLVحجمه 100وتركيزه املوليc فيحدث حتول كيميائي يؤدي إىل انطالق غاز ثنائي اهليدروجني،

)(2 gH3)(وتشكل شوارد األملنيوم aqAl 
 . 

الثنائيتنيـ اكتب املعادلتني النصفيتني لألكسدة واالرجاع  مع حتديد 1 dOx Re/ . الداخلتني يف التفاعل 

 ـ  استنتج معادلة التفاعل أكسدة  ارجاع . 2

 ـ انشئ جدول تقدم التفاعل . 3

ـ مكنتنا الدراسة التجريبية من حتديد حجم غاز ثنائي اهليدروجني املنطلق عند نهاية التفاعل فوجدنا 4

mLHV f 180)( 2 . 

 ،ثم حدد املتفاعل احملد علما أن التفاعل تام . maxxيمة التقدم األعظميأ ـ احسب ق

 حمللول محض كلور املاء . cب ـ احسب الرتكيز املولي

3)(جـ ـ جد قيمة الرتكيز املولي لشوارد aqAl 
 عند نهاية التفاعل. 

املـــــعطيات: 

1.27)(  molgAlM    ،
1.24  molLVM . 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:03رقم التمرين

، حمللول bCو  aCمن أجل حتديد الرتكيز املولي aS حلمض كلور املاء 3H O Cl  و حمللول bS 

هليدروكسيد الصوديوم Na OH   على الرتتيب ، مت إستخدام تقنية املعايرة عن طريق قياس الناقلية 

النوعية . 

حتى التدرجية صفر باحمللول 25mLمألنا سحاحة مدرجة  سعتها - bS ثم بواسطة ماصة مزودة بإجاصة مص ،

20aVأخذنا حجما قدره mL من احمللول aS.و سكبناه يف كأس بيشر 

ايرة، و مت تسجيل قيم الناقلية النوعيةبعد حتقيق الرتكيب التجرييب املناسب متت املع -   بداللة احلجم املضاف من

السحاحة، و باإلعتماد على النتائج التجريبية متكنا من رسم املنحنى bf V  1 -املبني يف الشكل. 

 اكتب معادلة تفاعل املعايرة -أ-1

 انشئ جدول تقدم التفاعل. -ب

 عتمادا على البيان:ا -2

تأكد أن  قيمة الرتكيز املولي -أ
2 110 .aC mol L  للمحلول aS. 

bاستنتج حجم التكافؤ -ب EV. 

للمحلول bCاحسب قيمة الرتكيز املولي -جـ  bS. 

 احسب قيمة الناقلية النوعية للمزيج التفاعلي عند نقطة التكافؤ. -3

 املعطيات: 

  2 1
3 35 . .H O mS m mol       

     2 17,63 . .Cl mS m mol   

    2 119,2 . .OH mS m mol     

    2 15,01 . .Na mS m mol   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:04رقم التمرين

I- حنضر حملوال مائيا 1S لبيكرومات البوتاسيوم  2
2 72K Cr O aq و ذلك بإذابة كتلة ،m  ،منه

للحصول على حملول تركيزه املولي
1

1 0,2 .C mol L  0و حجمه 100V mL. 

املستعملة يف حتضري احمللولmأحسب قيمة الكتلة -1  1S. 

أعط الربوتوكول التجربيب املستعمل يف حتضري احمللول -2 1S. 

II- 1قق مزجيا ستوكيومرتيا، و ذلك مبزج حجما قدرهحنV من حملول بيكرومات البوتاسيوم، مع حجم قدره

2 60V mL من حملول محض األكساليك  2 2 4H C O aq 2تركيزه املوليC  جمهول، مع إضافة قطرات من

 لكربيت املركز.محض ا

، علما أن الثنائيتني فاعل أكسدة ارجاع كتب املعادلتني النصفيتني لألكسدة و اإلرجاع، ثم استنتج معادلة تا  -أ-1

الداخلتني يف التفاعل: 2 2 2 4CO H C O  و 2 3
2 7Cr O Cr 

. 

 نشئ جدول تقدم هذا التفاعل.ا -ب

مكنتنا الدراسة جتـريبية من حتـديد قيمة كـمية مادة شوارد -2 3Cr 
املتشكلة عند نهاية التفاعل 

 3 4fn Cr m mol . - ستنتج قيمة التقدم األعظمياmaxx. 

 حلمض األكساليك. 2Cسيوم، و قيمة الرتكيز املوليلبيكرومات البوتا 1Vحسب قيمة احلجما -3

 املنطلق عند نهاية التفاعل. 2COحسب حجم غازا -4

 2 110 .S m  

40,01

0 10  bV mL

 1 -الشكل 
63,42 
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Kحسب قيمة الرتكيز املولي لشواردالبوتاسيوما -5 
 يف املزيج التفاعلي. 

 املعطيات:  1
2 2 7 294 .M K Cr O g mol :احلجم املولي يف شرطي التجربة هو ،

124 .mV L mol . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:05رقم التمرين

I- 1منزج يف كأس بيشر حجما قدره 100V mL ن حملول ليود البوتاسيومم  K I aq  تركيزه املولي

1
1 0,1 .C mol L 2مع حجم قدره 100V mL من حملول املاء األكسيجيين  2 2H O aq2تركيزه املوليC ،

، فيحدث حتول كيميائي ينمذج مبعادلة التفاعل التالية: مع إضافة قطرات من محض الكربيت املركز

         2 2 2 22 2 2I aq H O aq H aq I aq H O l     

كتب املعادلتني النصفيتني لألكسدة و اإلرجاع، مع استنتاج الثنائيتنيا -1 ReOx d.الداخلتني يف التفاعل 

 نشئ جدول تقدم التفاعل.ا -2

II- د كمية مادة ثنائي اليودلتحدي 2I  املتشكلة يف املزيج عند نهاية التفاعل، نأخذ من املزيج السابق حجما

20Vقدره mL  و نضيف له قليال من صمغ النشأ، و نعايره بواسطة حملول ثيوكربيتات الصوديوم

  2
2 32Na S O aq  ليتركيزه املو

2 15 10 .C mol L   فنالحظ زوال اللون األزرق كليا بعد إضافة ،

12EVحجما قدره mL .من حملول ثيوكربيتات الصوديوم 

 رسم الرتكيب التجرييب املستعمل  يف هذه املعايرة، مع إرفاقه بالبيانات الالزمة .ا -1

على املعادلتني النصفيتني لألكسدة و اإلرجاع، علما أن الثنائيتني كتب معادلة تفاعل املعايرة إعتمادا ا -2

الداخلتني يف التفاعل هما: 2 2
4 6 2 3S O S O 

و   2I I 
. 

عتمادا على جدول تقدم تفاعل املعايرة، أكتب عبارةا -3 2En I بداللةC  وEV .عند التكافؤ 

جد كمية مادة ثنائي اليود -أ -4 2n I.الكلية املتشكلة يف املزيج السابق 

 .2Cقيمة الرتكيز املولياملتفاعل احملد و ، ثم حددmaxxاستنتج قيمة التقدم األعظمي -ب

صمغ النشاء + حملول ثنائي اليود   املعطيات: 2I .يعطي لنا اللون األزرق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:06رقم التمرين

نغمر قطعة من الزنك Zn s كتلتهاm يف حملول محض كلور املاء  3
H O Cl aq    تركيزه

0,2املولي  /C mol L 100حجمهV mL  فيحدث تفاعل كيميائي يؤدي اىل انطالق غاز ثنائي ،

اهليدروجني  2 
H g  و تشكل شوارد الزنك 2Zn aq

 و اختفاء قطعة الزنك كليا . 

كتب املعادلتني النصفيتني لألكسدة و االرجاع ثم حدد الثنائيتني ـ ا1 / ReOx d  الداخلتني يف

 ارجاع .معادلة التفاعل أكسدة  ، ثم استنتجالتفاعل
 .انشئ جدول تقدم التفاعل  ـ2

حتديد الرتكيز املولي لشوارد اهليدرونيوم عند نهاية التفاعل  مكنتنا الدراسة التجريبية من ـ3

فوجدنا  LmolOH
f

/1,03 
. 

حسب قيمة التقدم االعظمي ا -أ
max

x استنتج كتلة قطعة الزنك املستعملة، ثمm  . 
 حصول على مزيج ابتدائي ستكيومرتي؟اله للماهو حجم حملول محض كلور املاء الواجب استعم - ب

 يعطى :  65,4 /M Zn g mol 
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