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 01أسبوعية رقم  تجميعية

3As 

TM - M 
  : 01التمرين 

𝐶𝑟2𝑂7)مع شوارد ثاني كرومات  (𝐶2𝐻6𝑂)  إن تفاعل كحول اإليثانول
برتقالية اللون بوجود حمض الكبريت المركز  (−2

𝑉0تفاعل بطيء وتام. نمزج حجما  = 3,4 𝑚𝐿  من كحول اإليثانول كتلته الحجمية𝜌 = 0,8 g. 𝑚𝐿−1 وحجم           
𝑉1 = 100 𝑚𝐿  2)من محلول ثاني كرومات البوتاسيوم𝐾+ + 𝐶𝑟2𝑂7

𝐶1تركيزه المولي  (−2 = 0,02 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
 والمحمض بحمض الكبريت الموجود بالزيادة.

𝐶𝑟2𝑂7)اكتب معادلة التفاعل علما أن الثنائيتان الداخلتان في التفاعل هما  .1
2−/𝐶𝑟3+) و(𝐶2𝐻4𝑂2/𝐶2𝐻6𝑂). 

𝐶𝑟2𝑂7و 𝐶2𝐻6𝑂أحسب كمية المادة االبتدائية لكل من المتفاعالت  .2
2−. 

 تكتب بالعالقة التالية: 𝑡عند لحظة  𝑥باالعتماد على جدول تقدم التفاعل، بين أن عبارة تقدم التفاعل  .3
𝑥 =

𝐶1. 𝑉1 − 𝑉𝑇 . [𝐶𝑟2𝑂7
2−]

2
 

عايرناها، فوجدنا ان تركيز قمنا بتبريدها بإضافة الماء البارد والجليد ثم  من المحلولعينة في لحظة ما، اخذنا  .4
𝐶𝑟2𝑂7]شوارد الكرومات المتبقية هي 

2−] = 12 𝑚𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 
 حدد أهمية إضافة الماء البارد والجليد قبل المعايرة. -أ

 احسب تركيز األفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول وذلك بإهمال حجم الكحول. -ب
𝑀(𝑂)  يعطى: = 16 g. 𝑚𝑜𝑙−1 𝑀(𝐶) = 12 g. 𝑚𝑜𝑙−1 𝑀(1) = 1 g. 𝑚𝑜𝑙−1 

   :02التمرين 

𝑚نضع قطعة من التوتياء كتلتها  = 0,65 g  في محلول مائي لحمض كلور الهيدروجين(𝐻3𝑂+ + 𝐶𝑙−) حجمه       
𝑉 = 100 𝑚𝐿  وتركيزه المولي𝐶 الثنائيتان المتفاعلتان هما .(𝑍𝑛2+/𝑍𝑛) و(𝐻3𝑂+/𝐻2). 

أكتب معادلة التفاعل، وأنشئ جدول تقدم التفاعل علما أنه بطيء  .1
 وتام.

ة للمحلول قبل إضافة التوتياء بدالل 𝜎0أكتب عبارة الناقلية النوعية  .2
𝜆𝐻3𝑂+ ،𝜆𝐶𝑙− و𝐶. 

، 𝜎0للمزيج خالل التفاعل بداللة  𝜎أكتب عبارة الناقلية النوعية  .3
𝜆𝐻3𝑂+ ،𝜆𝑍𝑛2+ ،𝑥 التقدم( و(𝑉. 

مثلنا بيانيا تغيرات الناقلية النوعية للمزيج المتفاعل بداللة  .4
 التقدم.

 لمحلول حمض كلور الهيدروجين. 𝐶قيمة التركيز المولي تقدم اعتمادا على البيان وجدول ال -أ
 اشرح لماذا تتناقص الناقلية النوعية للمزيج المتفاعل خالل التفاعل. -ب

𝑀(𝑍𝑛)يعطى:  = 65 g. 𝑚𝑜𝑙−1 
𝜆𝐻3𝑂+ = 35,0 𝑚𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1  𝜆𝑍𝑛2+ = 10,56 𝑚𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1   𝜆𝐶𝑙− = 7,63 𝑚𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1   
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