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 ن﴾ 6 ﴿ :ولألالتمرين ا

 
  :للمركبات التالية  ,Cr,Cl, Mn, Sاحسب رقم اكسدة كل من  .1

  
3 2 2
6 4 4 2 3Cr(OH) ,CrO , MnO , ClO ,S O   

  

2ة للثنائي ةاالكسد اكتب تفاعل.أ .2
4 2(CrO / CrO )  وتفاعل ارجاع لـ(ClO /Cl )   .يليف وسط محضي مث التفاعل اإلمجا 

Ca)2اكسدة للثنائیة كتابة  نفس السؤال. ب      / Ca) 3وارجاع 2(NO / N )
  .في وسط حمضي والتفاعل اإلجمالي

  
 

 ن﴾ 7 ﴿ :ثانيلالتمرين ا
  

 زوتمن محض اال  m=5,65gولتحضري حملول نذيب مذيب للذهب والكثري من املعادن  HNO3 الزوتتعترب محض ا

   250cm3يف ( d=1,51  , p=86% )التجاري 

 .يف املاء  األزوتاكتب تفاعل تفكك محض  .1

 .احسب التركيز املويل للمحلول احملضر .2

 .حمللولااستنتج تراكيز الشوارد املوجودة يف  .3

 .Nاحسب النظامية  .4

 . Cmاستنتج التركيز الكتلي  .5

 من ماء مقطر للمحلول السابق  1000cm3نضيف  .6

  .ه العملية ما اهلدف هذ. 1.6

 .واحسب معامل التمديد. احسب املوالرية للمحلول اجلديد . 2.6

  ) N = 14g/mol  , O = 16g/mol  , H = 1g/mol ( :يعطى  

  
2من  1صفحة   



  

  ن﴾ 7 ﴿ :لثالتمرین الثا

 معه V1يف املرتل فأخذ كمية املوجود CH3COOH   (C1)أراد تلميذ من قسم هندسة الطرائق سنة ثانية معرفة تركيز حملول محض اخلل 

  :  ادوات ومواد كيميائية للتجربة منها فحضر رفقةملعرفة التركيز، وطلب من استاذ املادة اجراء جتربة  للقسم

  األدوات املستعملة  املواد الكيميائية 

  NaOH (V2=7,9ml ? C2=0,01mol/L)هيدروكسيد الصوديوم 

  كاشف مناسب 

اصة، ارلينة، حامل ، خالط سحاحة، ممص، اجاصة م

  .مغناطيسي، قفازات

  :املطلوب

 .ما هو الداعي من استعمال اإلجاصة املاصة  .1

 .وما نوع التفاعل احلادث.القيام ا ملعرفة تركيز محض اخلل ما اسم العملية املراد .2

 .اعطي رسم توضيحي للتجربة  يف اجلدول بإستعمال االدوات املعطات .3

 .وما هو الكاشف املناسب للتجربة وماهو لونه قبل وبعد التجربة. ملاذا نستعمل الكاشف  .4

 .أكتب التفاعل احلادث أثناء التجربة .5

 .أحسب تركيز حملول محض اخلل واستنتج نضاميته .6

 .احسب التركيز الكتلي هليدروكسيد الصوديوم واستنتج نضاميته .7

 )  Na = 23g/mol  ,  O = 16g/mol  ,  H = 1g/mol(  :يعطى  

  

  
  
  
  
  

ر على أي منھم فأنني ، وإذا لم أعثنجاحیحبون ال تالمیذفأني أبحث دائمًا عن  قسمعندما أقوم ببناء  ﴿: حكمة العمر

  ﴾ فشلیكرھون ال تالمیذابحث عن 

  

                                                 رهـــواني سفيــان يتمنى لكم التوفيق والنجاح: أستاذ المادة          

2من  2صفحة   


