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Soutien pédagogique الدعم الرتبوي

V=120 L يف حجم m = 0,960 g نحرق قطعة من الكربون كتلتها

لثنايئ األوكسجني، فيتكون ثنايئ أوكسيد الكربون.

.V  = 24 L/mol :الحجم املويل      M(C)=12 g/mol :نعطي

الحالة  يف  املوجودة  والكربون  األوكسجني،  ثنايئ  كميتي  حدد   -1

البدئية.

2- أنجز جدول التقدم.

3- أوجد التقدم األقىص، واستنتج املتفاعل املحد.

الكربون  أوكسيد  ثنايئ  وحجم  املتبقية،  الكربون  كتلة  استنتج   -4

املتكون.

الدعم التربوي

مترين 2
الفضة                                     نرتات  محلول  من   V = 50mL حجام  كأس  يف  نضع 

.                           تركيزه املويل C = 0,50 mol.L، ثم نضيف 

البوتاسيوم                   كلورور  محلول  من   V = 100mL حجام  إليه 

.                           تركيزه C = 0,20 mol.L، فيتكون راسب أبيض 

لكلورور الفضة             .

1- أنشئ جدول تقدم التفاعل الكيميايئ للرتسب.

يف  املحلول  يف  متواجد  أيون  لكل  الفعيل  املويل  الرتكيز  أوجد   -2

الحالة النهائية للمجموعة.

3- احسب كتلة الراسب املحصل.

  M(Cl)=35,5 g/mol           M(Ag)=108 g/mol  :نعطي

مترين 3
يتفاعل                 ،P=1,0 bar وضغط   ،  θ = 20°C حرارة  درجة  عند 
n = 0,65 mol من ثنايئ األوكسجني مع n = 0,10 mol من البوتان 

حسب املعادلة التالية:

1- أوجد كمية مادة النواتج يف الحالة النهائية.
2- أوجد حجم املجموعة يف الحالة النهائية علام أن حجم وضغط 

املجموعة بقيا ثابثني. نهمل حجم املاء املتكون.

مترين 5
نعترب ثالثة أجسم خالصة عند درجة الحرارة C°20 وتحت الضغط 

الجوي:إيثانول  C H O (l) ؛ الرصاص   Pb(s) ؛ثنايئ األوكسجني    

O (g). احسب، بالنسبة لكل جسم، الكتلة والحجم املوافقني لكمية 

.n = 0,1 mol مادة

املعطيات:  

V  = 24 L/mol :الحجم املويل للغازات يف الظروف التجريبية -

- الكتلة الحجمية لإليثانول:  

- الكتلة الحجمية للرصاص:

- الكتل املولية: 

مترين 7
نذكر:ثنايئ  والبيئة  اإلنسان  بصحة  املرضة  الجو  ملوثات  بني  من 

.O  واألوزون ،NO  وثنايئ أوكسيد اآلزوت ،SO أوكسيد الكربيت

ألن  تجاوزها،  عند  الحذر  أخذ  يجب  التي  اليقظة  عتبات  ُحددت 

التعرض لها خالل مدة وجيزة يسبب أرضارا لإلنسان.

يعطي الجدول التايل عتبات اليقظة لهذه املركبات بامليكرو غرام يف 

املرت مكعب من الهواء.

1- أعط عتبات اليقظة للغازات املدرجة يف الجدول ِب                     

2- نسبة ثنايئ أوكسيد الكربيت يف هواء تم تحليله هي                . 

هل يجب أخذ الحذر واالحتياطات بصورة استعجالية؟ علل جوابك.

نعطي: الكتل املولية:

V  = 24 L.mol    :الحجم املويل         

M

+ -
(aq) 3 (aq)Ag + NO

+
(aq) (aq)K +Cl −

(s)AgCl

1

1

2

2

4 10 (g) 2 2(g) 2 (l)2C H +13O 8CO +10H O→

مترين 4
نحرق حجام V = 48,0 L من غاز الربوبان  C H  باستعامل حجم 
V = 120 L من غاز ثنايئ األوكسجني. معادلة التفاعل الحاصل هي:

1- احسب كمية مادة كل من املتفاعلني يف الحالة البدئية.
2- احسب التقدم األقىص، واستنتج املتفاعل املحد.

3- أعط تركيب الحالة النهائية.
4- ما كمية مادة ثنايئ األوكسجني الالزمة ليكون الخليط استوكيومرتيا؟ 

 V  = 24 L/mol :نعطي    
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3 8 (g) 2 2(g) 2 (l)C H +5O 3CO + 4 H O→
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M
-3

1ρ = 0,789g.cm
-3

2ρ = 11,34g.cm
-1M (H) =1g.mol   -1M (C) =12g.mol
   -1M (O) =16g.mol   -1M (Pb) =207g.mol

مترين 6
مذيبان   CH Cl كلوروميثان   وثنايئ   C H السيكلوهيكسان  

يستعمالن عادة يف تقنية االستخالص بواسطة مذيب.

تساوي  مادة  كمية  عىل  للحصول  أخذه  الالزم  املذيبني  حجم  ما 

0,50mol لكل منهام؟

نعطي: الكتلة الحجمية للامء:

  d = 0,78   :كثافة السيكلوهكسان          

d = 1,32 :كثافة ثنايئ كلورو ميثان          

1M-الكتل املولية: (H) =1g.mol   -1M (C) =12g.mol
   -1M (Cl) =35,5g.mol

-3
eρ = 1g.cm
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   -1M (O) =16g.mol
   -1M (S) =32g.mol   -1M (N) =14g.mol
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جزيئة  صيغة  غذائية.  نكهات  تخليق  عىل  األغذية  صناعة  تعتمد 

. C H  O النكهة الغذائية التي لها رائحة ومذاق املوز هي

لتخليق نكهة املوز باملخترب نجعل حجام V = 20mL من حمض 

من   V’ = 20mL حجم  مع  تتفاعل   C H O صيغته  اإليثانويك 

كحول صيغته C H O، فيتكون املاء باإلضافة إىل نكهة املوز.

نعطي: الكتلة الحجمية للحمض:

          الكتلة الحجمية للكحول:

1- اكتب معادلة التفاعل املنمذج لتخليق نكهة املوز.

2- أنشئ الجدول الوصفي لهذا التحول، وعني املتفاعل املحد.

3- احسب كميةمادة نكهة املوز املتكونة.

4- كيف ميكن تقليص الضياع بتغيري حجم الحمض املستعمل؟

مترين 9
 V = 100mL الالزمة لتحضري حجمC H O 1- احسب كتلة الغليكوز

من محلول S تركيزه الكتيل                       .

. S للمحلول C 2- احسب الرتكيز املويل

    نعطي:

3- نتوفر عىل محلول S للغليكوز تركيزه                              .

V = 20 mL وحجم S  منV = 80 mL مبزج حجم S نحرض محلوال

.S  من املحلول

.S للمحلول C احسب الرتكيز

مترين 10
يحتوي إناء حجمه  V = 485 cm عىل غاز البوتان  C H عند درجة 
الحرارة   θ = 50,0 °C ،وتحت ضغط  P = 0,4540 bar. نعترب غاز 

البوتان كامال.
R = 8,31 J.mol .K :احسب كمية املادة املوجودة يف اإلناء. نعطي

.G = 328.10  S
1- احسب موصلية هذا املحلول.

.MgCl  2- اكتب معادلة ذوبان ذوبان كلورور املغنيزيوم
3- احسب الرتكيز املويل لهذا املحلول.

املعطيات:  
.S = 1,0 cm  :مساحة أحد اإللكرتودين -

. l = 4,0 cm :املسافة بني اإللكرتودين -
- املوصلية املولية األيونية:

- املوصلية املولية األيونية: 
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.C =10 mol.L تركيزه (H + NO   ) نعترب محلوال لحمض النرتيك
1- احسب تراكيز مختلف األنواع املتواجدة يف املحلول.

2- حدد قيمة موصلية املحلول.
نعطي: 
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' 30,81 /g cmρ =

31,03 /g cmρ =
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mC =1,80g.L
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   -1M (O) =16g.mol

-1M (H) =1g.mol

   -1M (C) =12g.mol
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مترين 11
ثنايئ  غاز  عىل   V = 2,0 L الداخيل  حجمه  مغلق  إناء  يحتوي 
ضغط          ،وتحت   θ = 25 °C الحرارة    درجة  عند   O األوكسجني 

.P = 1,2.10  Pa
اإلناء  داخل  املوجودة  األوكسجني  ثنايئ  مادة  كمية  احسب   -1

.R = 8,31 J.mol  .K  :املغلق. نعطي
لثنايئ   V  املويل الحجم  الكامل، حدد  الغاز  معادلة  باستعامل   -2

األوكسجني يف اإلناء.
من جواب  انطالقا  املويل  الحجم  استنتاج  كذلك  ميكن  أنه  بنّي   -3

السؤال 1.
.θ' = 35 °C 4- نرفع درجة حرارة الغاز إىل

ما قيم املتغريات األربعة؟ هل تغري الحجم املويل؟ علل جوابك.

-1

5

مترين 12
فنجد   مجهول  تركيزه  املغنيزيوم  كلورور  محلول  مواصلة  نقيس 

-
-3 2 -1

Cl
λ = 7,63.10 S.m .mol

2+
-3 2 -1

Mg
λ =11,0.10 S.m .mol

2

-6

مترين 13

+
    2 -1

H =34,98 mS.m .molλ
-     2 -1

NO  =7,14 mS.m .molλ

-
3

-1

.C تركيزه CH COOH نعترب محلوال لحمض اإليثانويك
 NH  100 من هذا املحلول                   من األمونياكmL ندخل يف

بحيث ال يتغري حجم املحلول.    
أعط قياس موصلية الخليط القيمة 

1- اكتب املعادلة الحصيلة للتفاعل الذي يحدث.
2- حدد كمية مادة أيونات اإليثانوات CH COOوأيون األمونيوم     

NH املتواجدة يف الخليط.
.C 3- استنتج الرتكيز

نعطي املوصلية املولية لأليونات:   

مترين 14

-
3

-4 2 -1
CH COO

λ = 40,9.10 S.m .mol

+
4

-4 2 -1
NH

λ = 73,5.10 S.m .mol

3

4
+

4
+

3
-

-4 -1σ = 228,8.10 S.m

-45.10 mol

تفاعل  حسب  املاء  مع   C H COOH البنزويك  حمض  يتفاعل 
ثابتتها  مواصلة  قياس  خلية  باستعامل  محدود.  حمض-قاعدة 
من   V=100mL حجم  مواصلة  التوازن،  عند  نقيس،   k=100m

محلول مايئ لحمض البنزويك تركيزه C=10 mol.L فنجد
.G   = 9,7.10  S

1- أنشئ الجدول الوصفي للتحول.
2- عّرب عن املواصلة عند التوازن بداللة    x، وحجم املحلول. استنتج 

.x    قيمة
األنواع  تراكيز  بداللة  التوازن  عند  التفاعل  خارج  تعبري  أعط   -3

.V َو x   الكيميائية املوجودة عند التوازن، ثم بداللة
. Q     4- استنتج قيمة

نعطي:

مترين 15
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