
 

 

 لتتروليتي تركيز المولي والمحاليل اإلتمارين ال
assilah.com-www.svt  
 

 :1تمرين 
 

 نعتبر الجزيئات التالي  :
 

جزيئ  كلورور الهيدروجين 
HCℓ 

جزيئ  ثنائي أوكسيد التربون 

2CO 
 3NHجزيئ  األمونياك 

  
  

 

 حدد الجزيئات التي لها بني  قطبي  معلال جوابك . -1
 . أعط تفسيرا لذلك .يعتبر غاز ثنائي أوكسيد التربون قليل الذوبان في الماء  -2

 
 : 2تمرين 

 
 . V=100mℓفي الماء المقطر لتحضير محلول حجمه  IIIمن كلورور الحديد  m=4,05gنذيب كتل  

 . IIIأكتب صيغ  كلورور الحديد  -1
 أكتب معادل  ذوبانه في الماء . -2
 أحسب التركيز المولي للمحلول . -3
 استنتج التركيز المولي الفعلي لأليونات في المحلول . -4

 نعطي :
1-55,8g.moℓM(Fe)=            ،1-M(Cℓ)=35,5g.moℓ 

 
 : 3تمرين 

 
حجم المحلول في الماء الخالص .  𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑆)الصلب  من كلورور الصوديوم m=3,7gنذيب 

 . V=250mℓالمحصل عليه هو 
 للمذاب في المحلول . 𝐶𝑚أحسب التركيز التتلي  -1

𝐶، أوجد العالق  :  Cانطالقا من تعريف التركيز المولي  -2 =
𝐶𝑚

𝑀
تل  المولي  ـالت Mحيث  

 . Cللمذاب . أحسب 
 استنتج التركيز المولي لألنواع األيوني  في المحلول . -3
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 نعطي : 
𝑀(𝐶𝑎) = 40𝑔.𝑚𝑜ℓ−1 
𝑀(𝑂) = 16𝑔.𝑚𝑜ℓ−1 
𝑀(𝐻) = 1𝑔.𝑚𝑜ℓ−1 

 
 :4تمرين 

 
 . O)2,5H4(CuSOخماسي التميه صيغته التيميائي  من كيبريتات النحاس  m=15,8gنقيس كتل  

 الموافق  لهذه التتل  .أوجد كمي  المادة  -1
محلول مائي لتبريتات النحاس بإذاب  هذه التتل  في من محلول  V=500mℓنحضر حجم  -2

 في المحلول . IIالنحاس Cu+2الماء . استنتج التركيز المولي أليونات 
 نعطي :

 H O S Cu العناصر 

التتل  المولي  
 (g/moℓ)ب 

1 16 32 63,5 

 
 

 : 5تمرين 
 

 لحمض التلوريدريك التجاي المعطيات التالي  : (S)على لصيق  قنين  محلول نقرأ 

𝜌%التتل  الحجمي  :  - = 1,19𝑘𝑔. ℓ−1 

 %37لحمض التلودريك : النسب  التتلي   -

 لحمض التلوريدريك في المحلول التجاري . Cأحسب التركيز المولي  -1
، انطالقا ℓ−1.=1,5moℓ1Cلحمض التلوريدريك ، تركيزه المولي  S)1(لمحلول  2L=1Vنريد تحضير -2

 . (S)من المحلول التجاري 
 يجب استعماله .حجم المحلول التجاري الذي  Vحدد قيم  -2-1
𝐻(𝑎𝑞)استنتج التركيز المولي الفعلي لتل من  -2-2 

𝐶ℓ(𝑎𝑞)و   +
− . 

 
 :6تمرين 

 
,2(𝑁𝐻4)صيغته ملح موهر مادة صلب  أيوني   𝐹𝑒𝑆𝑂4, 6𝐻2𝑂(𝑆) 

 أعط رموز األيونات المتون  لهذا الجسم . -1
 أحسب التتل  المولي  لملح موهر . -2
 ذوبان ملح موهر في الماء .أكتب معادل  التفاعل المقرون  ب -3
من الماء ليتون V=200mℓفي الحجم كتل  ملح موهر الذي يجب إذابته  mأوجد قيم   -4

[+𝐹𝑒2]هو : Fe+2التركيز المولي الفعلي لأليون  = 0,1𝑚𝑜ℓ. ℓ−1 
𝑆𝑂4]استنتج قيمتي التركيزين  -5

𝑁𝐻4]و    [−2
+] . 



 

 

ونضيف إليها  250mℓمن هذا المحلول وندخله في حوجل  معياري  من فئ  10mℓ1V=نأخذ  -6
 في المحلول الجديد  [+𝐹𝑒2]حتى الخط المعيار . أحسب قيم  التركيز المولي الفعلي الماء 

 
 :7تمرين 

 
 من الماء خليطا من : V=500mℓنحضر محلول بإذاب  في الحجم 

11,7g  من كلورور الصوديوم(S)NaCℓ. 
3,8g  2من كلورور المغنيزيومMgCℓ. 
 أكتب معادل  التفاعل المقرون  بذوبان كل جسم صلب أيوني في الماء . -1
 حدد قيم  كمي  مادة كل أيون متواجد في المحلول . -2
 الفعلي لتل أيون متواجد في المحلول .أحسب التركيز المولي  -3

M(Na)=23g/moL      ،M(Mg)=24g/moL      ،M(Cℓ)=35,5g/moL 
 

 :8تمرين 
 

من كبريتات األلومينيوم المميه  m=2,2gبإذاب  كتل   Sمن محلول  V=50mℓنحصل على حجم 
 . 2,14H3)4(SO2(Aℓ(0صيغته التيميائي  

 األلومينيوم المميه .أحسب التتل  المولي  لتبريتات  -1
 أحسب التركيز المولي للمذاب . -2
 أكتب معادل  الذوبان واستنتج التراكيز المولي  الفعلي  الناتج  . -3

 نعطي :

 Aℓ S O H العنصر

 g/moL 27 32 16 1كتلته المولي  ب 

 
 

 :9تمرين 
 

التيميائي  ته ـغــعندما يتميه يصبح لونه أزرق . صيكبريتات النحاس المميه جسم صلب أبيض 
من كبريتات  m=10gبإذاب   V=100mLحجمخ Sنحضر محلوال مائيا )O)2,nH 4CuSO(S)هي :

 المميه في الماء . IIالنحاس 
 في الماء هي : IIعلما أن التركيز المولي الفعلي أليونات النحاس  nحدد 

[𝐶𝑢2+] = 0,4𝑚𝑜𝐿/ℓ. 
 g.moℓ-1نعطي التتل المولي  ب 

M(Cu)=63,5     ،M(S)=32       ،M(O)=16      ،M(H)=1 
 
 
 

 منتديات علوم الحياة و األرض بأصيل 
 



 

 

 
 : 11تمرين 

 
من  8,33gذو كتل  أجمالي  تساوي  ستعمل لعالج القرح  المعدي  ويتتون قرص دواء المعدة الم

 :المتونات التالي  
- 680mg . من كربونات التالسيوم 
- 80mg . من هيدروجينوكبونات المغنيزيوم 
 محلي   دموا -

 المحلي  الموجودة في قرص الدواء أحسب كتل  المواد  -1    
 أعط صيغ  كربونات التالسيوم وهيدوجينوكبونات المغنيزيوم . -1
من الماء المقطر . أكتب معادلتي ذوبان كربونات التالسيوم  20cℓصا في رنذيب ق -2

 دروجينوكربونات المغنيزيوم في الماء .وهي
 كربونات التالسيوم وهيدوجينوكاربونات المغنيزيوم المستعملين .أحسب كميتي مادة  -3
 لموجودة في المحلول المحصل عليه .أحسب التراكيز المولي  الفعلي  لمختلف األيونات ا -4

M(Ca)=40g/moℓ   ،M(Mg)=24g/moℓ    ،M(C)=12g/moℓ    ،M(O)=16g/moℓ      ،
M(H)=1g/moℓ 

 
 
 
 
 

 بأصيل منتديات علوم الحياة و األرض 
 


