اجلزء  : Iالقياس يف الكيمياء
الدرس  : 4تتبع حتول كيميائي
الــســـلــــســـلـــــة 

التمريـن 20

α

نذيب  1,71gمن بلورات كربيتات األلومنيوم  Al2(SO4)3للحصول على  500mlمن احمللول.
أحسب الرتكيز  Cحمللول كربيتات األلومنيوم احملصل عليه.
أحسب تركيزي أيونات األلومنيوم و أيونات الكربيتات املتواجدة يف احمللول.
نعطي . M(Al)=27g.mol-1 ، M(S)=32g.mol-1 ، M(O)=16g.mol-1 :
عناصر اإلجابة [Al3+]=2C=2.10-2 mol/l ، [SO42-]=3C=3.10-2 mol/l :

التمريـن 20

α

أمتم اجلدول أسفله بإضافة صيغة اجلسم الصلب األيوني أو بإضافة األنيون و الكاتيون املتكون منهما:
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التمريـن 20

α

أمتم معادالت الذوبان التالية:

التمريـن 24

α

نتوفر على حملول ) (Sلكلورور الباريوم ) (Ba2++2Cl-ذي الرتكيز . C=0,1mol/l
نأخذ  V1=30cm3من احمللول ( )Sو نضيف إليه  70cm3من املاء املقطر .أحسب الرتكيز املولي لكل من األيوونوات  Ba2+و  Cl-يف احملولوول
املخفف.
نأخذ  V2=40cm3من احمللول ( )Sو نضيف إليه هذه املرة  10cm3من حملول (’ )Sلكلورور الصوديوم ذي الرتكيز املولي .C’=0,1mol/l
أحسب الرتاكيز املولية لأليونات  Ba2+و  Cl-و  Na+املتواجدة باخلليط.
عناصر اإلجابة :
[Cl-]=2[Ba2+]=6.10-2 mol/l 
. [Na+]=2.10-2 mol/l ، [Cl-]=0,18mol/l ، [Ba2+]=8.10-2 mol/l 
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التمريـن 20

α

أنقل ثم أمتم اجلدول التالي:

أحسب كميات املادة ملختلف األنواع الكيميائية بالنسبة لتقدم التفاعل  1,5molثم . 3,5mol
حدد املتفاعل احملد ،و كميات املادة للمجموعة يف احلالة النهائية.

التمريـن 20

α

نضيف  m=12gمون مسوحووق احلوديود إىل  V=200mlمون حمولوول موائوي لوكوربيوتوات الونوحواس  ) Cu2++SO42-( IIذي توركويوز موولوي
 . C=1,75mol/lخلل التفاعل ،تتكون ) Fe2+(aqو فلز النحاس ). Cu(s
أكتب املعادلة الكيميائية.
باستعمال اجلدول الوصفي،حدد التقدم األقصى و املتفاعل احملد.
استنتج كميات املادة للمجموعة يف احلالة النهائية.
أحسب الرتاكيز املولية النهائية لألنواع الكيميائية يف احمللول.

التمريـن 20

α

نضع يف كأس عينة ذات حجم  V1=50mlمن حملول مائي كربيتات النحاس  ) Cu2++SO42-( IIذي توركويوز موولوي  ، C=1,0mol/lثوم
نضيف إليه كمية معينة من مسحوق الزنك ذات كمية مادة ) . ni(Znحنرك اخلليط ملدة حوتوى اإلخوتوفواء الوكولوي لولوون األلرق لولوموحولوول .خولل
التفاعل ،تتكون أيونات ) Zn2+(aqو فلز النحاس ). Cu(s
أكتب املعادلة الكيميائية للتفاعل.
أنشىء اجلدول الوصفي للتفاعل.
حدد املتفاعل احملد ،معلل إجابتك .أحسب التقدم األقصى للتفاعل.
ماهي كمية املادة البدئية للزنك اليت جيب استعماهلا حتى يتم استهلك ثلث كمية الزنك عند نهاية التفاعل؟
أحسب كتلة فلز النحاس املتكون يف هذه احلالة.

التمريـن 20

α

املعادلة املمثلة للتفاعل الكيميائي بني كربيتور اهليدروجني مع ثنائي أوكسيد الكربيت هي:
ميووثوول املوونووحوونوويووان الووتووالوويووان تووغو ات كووموويووات مووادة
املتفاعلت بالنسبة خلليطني بدئيني خمتلفني.
حدد كميات املادة البدئية للمتفاعلت يف كل من
احلالتني.
 أي احلووالووتوني متووثول خوولويووطووا بودئوويووا مووتوووافوقووا مووع
املعاملت التناسبية؟ علل إجابتك.
حدد بالنسبة للحالة األخرى :الوتوقودم و األقصوى و
املتفاعل احملد و حصيلة مادة التفاعل.
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التمريـن 20

α

ننجز التفاعل الكيميائي بني  11,2gمن احلديد و غال ثنائي الكلور املوجود يف قنينة حجمها  6lفنحصل على جسم صلب ،كلوورور احلوديود III
صيغته الكيميائية .FeCl3
أكتب املعادلة الكيميائية هلذا التفاعل.
حدد التقدم األقصى للتفاعل و املتفاعل احملد.
أعط حصيلة املادة عند نهاية التفاعل و استنتج كتلة أو حجم اجلسم املستعمل بوفرة و كتلة كلورور احلديد  IIIاملتكون.
إذا انطلقنا من خليط ستوكيومرتي ،حدد كتلة احلديد الذي ميكن استعماله يف حجم  1lمن غال ثنائي الكلور.
نعطي . VM=24l.mol-1 ، M(Fe)=56g.mol-1 ، M(Cl)=35,5g.mol-1 :

التمريـن 02

α

من بني التقنيات املستعملة لتلحيم السكك احلديدية هناك تقنية تعتمد على تفاعل كيميائي ينتج عنه فلز احلديد ،وفق املعادلة التالية:
نتوفر على كمية بدئية من أوكسيد احلديد  IIIكمية مادتها تساوي. ni(Fe2O3)=1mol :
 احسب كمية مادة األلومنيوم الللم استعماهلا لكي يكون اخلليط البدئي موافقا للمعاملت التناسبية.
استنتج الكتلة اإلمجالية البدئية للمتفاعلت.
أنشيء اجلدول الوصفي للتفاعل ،و حدد قيمة التقدم األقصى .xmax
أحسب الكتلة اإلمجالية النهائية للنواتج احملصل عليها .هل تغ ت كتلة اجملموعة أثناء التحول؟

التمريـن 00

β

نقوم حبرق كمية من تنب احلديد كتلتها  m=0,5gيف قنينة ذات حجم  V=500mlبها غال ثنائي الكلور  Cl2حتت ضغط .p0=1,02.105Pa
ينتج عن التفاعل دخان أشقر لكلورور احلديد . FeCl3(s) III
أكتب معادلة التفاعل.
نعترب  a0و  b0كمييت مادتي  Feو  Cl2البدئيتني .أحسب  a0و  b0علما ان درجة احلرارة تساوي . t=20°C
أنشيء اجلدول الوصفي للتفاعل ،و حدد قيمة التقدم األقصى .xmax
استنتج الضغط النهائي  pfداخل القنينة عندما تأخذ درجة احلرارة قيمتها البدئية . t=20°C

التمريـن 00

β

لتعيني الصيغة اإلمجالية ملركب هيدروكربوري  CxHyحنرق  0,14gمن هذا املركب يف كمية وافة من ثنائي األوكسجني اخلوالوص .عولوموا أنوه
يتكون خلل هذا اإلحرتاق املاء و ثنائي اوكسيد الكربون .علما أنه يتكون خلل هذا اإلحرتاق املاء و ثنائي أوكسيد الكربون.
أكتب املعادلة الكيميائية للتفاعل احلاصل معربا عن املعاملت التناسبية بداللة  xو . y
حنصل يف احلالة النهائية على  232mlمن غال ثنائي أوكسيد و  0,217gمن املاء .أحسب كمية مادة كل ناتج .
أنشيء اجلدول الوصفي للتفاعل و استنتج النسبة .y/x
علما أن  yعدد لوجي أصغر من  . 12أوجد مجيع القيم املمكنة للعددين  xو  . yاستنتوج الصويوغوة الوكويومويوائويوة لولوموركوب اهلويودروكوربووري
املدروس .نعطي . Vm=24l/mol
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