
 تمارين
1تمرین   

  .Al(OH)3حیث یتكون راسب أبیض ھیدروكسید األلومینیوم صیغتھ  -OHمع أیون الھیدروكید  +Al3یتفاعل أیون األلومینیوم 
  .أكتب معادلة التفاعل المتوازنة  .1
  n(OH-)=0,3molتتفاعل مع  n(Al3+)=0,2molنجعل  .2
  .أنجز الجدول الوصفي لھذا التحول   -  أ

 .حدد التقدم األقصى و استنتج المتفاعل المحد   - ب
 أحسب كتلة الراسب المتكون   - ج

  2تمرین 
2: من غاز ثنائي األوكسجین، وفق المعادلة  V=1Lحجم   في  Feمن الحدید 4gنحرق  2 34 3 2e eF O F O   

  أنجز جدوال لتطور التفاعل الحاصل بین الحدید و غاز ثنائي األوكسجین  -1
   في الحالة البدئیةأحسب كمیة مادة كل من الحدید و غاز ثنائي األوكسجین -2
  .    x=0,05molأحسب كمیة مادة كل من الحدید و غاز ثنائي األوكسجین عندما یأخذ التقدم القیمة-2
  . maxxأوجد قیمة التقدم األقصى  -3

   أحسب كمیة مادة كل متفاعل في الحالة النھائیة، و استنتج المتفاعل المحد  -4
 . Vm= 24 ℓ.moℓ -1الحجم المولي  

  3تمرین 

020عند الشروط العادیة لدرجة الحرارة و الضغط - C  1و.P atm نحرق طرف شریط من المغنزیوم،(Mg) كتلتھm=6g   ،

ثم ندخلھ بسرعة في قارورة توجد فیھا كمیة وافرة من غاز ثنائي الكلور  2Cl فیحدث تفاعل شدید یتوقف بعد احتراق شریط

المغنزیوم بأكملھ ، حیث ینتج عن ھذا التفاعل جسم صلب أبیض ، ھو كلورور المغنزیوم  2MgCl كتلتھm’=23,75 g.  

 مثل خطاطة التحول الكیمیائي الحاصل محددا الحالة البدئیة و الحالة النھائیة .1
  . حدد المتفاعالت و النواتج .2
 . أكتب المعادلة المتوازنة للتفاعل الحاصل  .3
)أحسب .4 )n Mg  كمیة مادة المغنزیوم المتواجدة في الكتلةm  لشریط المغنزیوم 

)2كتلة غار ثنائي الكلور المتفاعلة ، ثم استنتج  ’’mأوجد  .5 )V Cl حجمھ المتفاعل.  

 . Vm= 24 ℓ.moℓ -1و .  M(Mg)= 24 g.moℓ -1: نعطي
  4تمرین 

 S2من محلول  V2=20mlوحجما   C1=0,1mol.l -1تركیزه   IIلكبریتات النحاس   S1من محلول  V1=20mlنأخذ حجما 
  .ثم نخلط المحلولین  C2 =0,1mol.l -1لھیدروكسید الصودیوم 

  .اجرد األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة البدئیة محددا الحالة الفیزیائیة لكل نوع  1-
  .ائیة لكل نوع أعط األنواع الكیمیائیة المكونة للمجموعة الكیمیائیة في الحالة النھائیة محددا الحالة الفیزی 2-
  .اكتب المعادلة الحصیلة المتوازنة للتفاعل الحاصل  3-
  احسب كمیة المادة البدئیة لكل من المتفاعالت  -4
  .و استنتج حصیلة المادة  محدالمتفاعل الو  للتفاعل  xmحدد التقدم األقصى  -5

  5تمرین 
  .أكتب معادلة احتراق الكربون في غاز ثنائي األوكسجین -1
  .من غاز ثنائي األوكسجین4molمن الكربون في  1,3molنحرق  -2

أحسب كمیة مادة كل من الكربون و غاز ثنائي : 2-2أنجز جدوال لتطور التفاعل الحاصل بین الكربون و غاز ثنائي األوكسجین : 1-2
,0أوكسید الكربون عندما یأخذ التقدم القیمة   2x mol.  

max:تكون قیمة التقدم األقصى ھي -3 1,3x mol أحسب كمیة مادة كل متفاعل متبق في الحالة النھائیة، و استنتج المتفاعل المحد ،. 

  6تمرین 
2یحترق األلومنیوم في ثنائي األوكسجین، فینتج عنھ أوكسید األلومنیوم  3Al O.  

  . أكتب المعادلة الكیمیائیة لھذا التفاعل و وازنھا -1
,1من األلومنیوم غي قارورة تحتوي على  0,54gندخل  -2 44l من غاز ثنائي األوكسجین.  

)1:نعطي . أحسب كمیة مادة المتفاعالت في الحالة البدئیة: 1-2 ) 27 .M Al g mol 124و .mV l mol   

  .للتفاعلmaxxأحسب التقدم األقصى : 2-2

  .استنتج حصیلة المادة في الحالة النھائیة: 3-2
  . على نفس نظمة المحورین xمثل مبیانیا تغیر كمیات مادة األلومنیوم و كمیات مادة غاز ثنائي األوكسجین بداللة القدم  -3
  . maxxاستنتج مبیانیا قیمة التقدم األقصى  -4
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