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 التمرین 01
المرجع والحمض.عرف المؤكسد/1  

(��)����                                                                 نعتبر معادلة التفاعل التالیة/ 2 + �	

 + ���

� = 	� + ��� 

 من معادلة التفاعل السابقة ادكر نوعا كیمیائیا عن كل من المؤكسد و المرجع و الحمض ثم اكتب المعادالت النصفیة االلكترونیة الموافقةانطالقا 

  لكل حالة

 التمرین02

�نمزج في اللحظة  = K++MnO4)من محلول برمنغنات البوتاسیوم  0.03molكمیة قدرھا   �
من حمض  0.05molمع كمیة قدرھا  (-

   V=1Lنحصل على وسط تفاعلي حجمھ  V=1Lفي وسط حمضي   H2C2O4االكسالیك 

  :تكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول بالشكل االتي

��)عین الثنائیات  � ���⁄  الداخلة في التفاعل؟  (

 ھل المزیج االبتدائي ستوكیومتري؟ ,مثل جدول التقدم للتفاعل �

�����  : tبین انھ في اي لحظة  � = �. �� − �� !��

� 

MnO4للمزیج ثم نعایر كمیة شوارد البرمنغنات المتبقیة  vP=10mlحجما  tلمتابعة ھذا التفاعل ناخد خالل ازمنة مختلفة 
بواسطة محلول  -

   C=0.25mol/Lلكبریتات الحدید الثنائي ذي التركیز 

 اكتب معادلة المعایرة ثم عرف التكافؤ  �

C,VP,[MnO4 بداللة  VEاستنتج عبارة حجم محلول كبریتات الحدید الثنائي المضاف عند التكافؤ �
-] 

MnO4]اكمل الجدول ثم ارسم المنحنى  �
-]=f(t) 

210         150       120        90        60        30       0         t(s)         
1.2         2        2.4        3         3.8       4.8       6         VE(mL)  

              [MnO4
-

].10-2mol/l  
  

 التمرین03

نقیس ناقلیة المحلول  , C1تركیزه  S1من محلول  V1=200mlمن ھیدروكسید الصودیوم في الماء الخالص فنحصل على حجم  "نذیب كتلة 

S1  

   mS    G=14,94فنجد  k=10-2mثابت خلیتھ  بواسطة جھاز قیاس الناقلیة

  C1اوجد قیمة التركیز المولي  •

  m استنتج قیمة الكتلة •

من غاز كلور الھیدروجین في نصف لتر من الماء المقطر فنحصل على  v=0,24lنذیب  P=1atmوتحت الضغط  25Cعند درجة الحرارة 

  C2تركیزه   S2محلول 

 C2احسب التركیز المولي  �

 اكتب معادلة انحالل كلور الھیدروجین في الماء �

 اساس ؟ علل_ھل ھذا التفاعل تفاعل حمض  �

  S2على المحلول S1  نحصل على محلول جدید باضافة المحلول

 اكتب معادلة التفاعل و حدد الثنائیتین الداخلتین في التفاعل  �

 ماذا تستنتج بالنسبة للماء؟ �

 مثل جدول التقدم و استنتج مقدار التقدم االعظمي؟ �

��#    3Sm2.mol-1    #$%�       =2.10-2Sm2.mol-1-5.10=المعطیات  

                                                                                      ,R=0,082atm.l.mol_1.k_1 

مع تمنیاتي 

 لكم بالنجاح
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