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 : 1تمرين 
 

𝑁𝑎(𝑎𝑞))لمحلول مائي لبرومور الصوديوم  C°25عند 𝜎أحسب الموصلية  -1
+ + 𝐵𝑟(𝑎𝑞)

− كيزه تر(

C=3,22moℓ.𝑚−3 . 

𝐾(𝑎𝑞))لبرمنغنات البوتاسيوم  لمحلول مائي C°25عند 𝜎الموصلية أحسب  -2
+ + 𝑀𝑛𝑂4(𝑎𝑞)

− ) 

 C=1,00moℓ.𝐿−1تركيزه 
𝐾(𝑎𝑞))لمحلول مائي لنترات البوتاسيوم moℓ.𝐿−3بالوحدة  Cكيز رأحسب الت -3

+ + 𝑁𝑂3(𝑎𝑞)
− ) 

C𝜎°25موصليته عند  =12,40 S.𝑚−1 . 
𝐾(𝑎𝑞))محلول مائي ليودور البوتاسيوم  -4

+ + 𝐼(𝑎𝑞)
− =تركيزه المولي  C°25عند (

1.10−3𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1 موصليته ،𝜎 =15,03 mS.𝑚−1 

 . −𝝀𝑰لمولية األيونية أليونات اليودورأحسب الموصلية ا 
 نعطي :

𝝀𝑵𝒂+ = 𝟓𝟎, 𝟏. 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝓵−𝟏 

𝝀𝑲+ = 𝟕𝟑, 𝟓. 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝓵−𝟏 

𝝀𝑩𝒓− = 𝟕𝟖, 𝟏. 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝓵−𝟏 
𝝀𝑵𝑶𝟑

− = 𝟕𝟏, 𝟒. 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝓵−𝟏 

  𝝀𝑴𝒏𝑶𝟒
− = 𝟔𝟏, 𝟑. 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝓵−𝟏 

 :2تمرين 
 

وشدة لتوتر كهربائي متناوب جيبي بين إلكتردين مغمورين في محلول ايوني نقيس التوتر الفعال 
 U=5,42Vللتيار الذي يمر في جزء من المحلول المحصول بين اإللكترودين فنجد :  Iالتيار الفعالة 

 . I=2و 
 أنجز تبيانة التركيب التجريبي المستعمل . -1
 فسر لماذا نستعمل توترا متناوبا لقياس مواصلة محلول أيوني ؟ -2
 الكتوليتي ؟ ماوحدتها ؟محلول اومة جزء ماتعريف مق -3
 المحصور بين االكترودين .أحسب مقاومة جزء المحلول  -4
 ما تعريف مواصلة جزء محلول الكتروليتي ؟ ما وحدتها؟ -5
 أحسب مواصلة جزء المحلول المحصور بين االلكترودين ؟ -6

 

 : 3تمرين 
 لورور البوتاسيوم لخلية خاصة بقياس المواصلة ، نغمرها في محلول عيار لك Kلتحديد قيمة الثابتة 

𝜎موصليته  = 102,0𝑚𝑆. 𝑚−1 10عند°C  : يشير قياس المواصلة الى القيمة .𝐺 = 0,86𝑚𝑆. 𝑚−1  

 لهذه الخلية؟ kا قيمة الثابتة م -1
𝐿صفيحتا الخلية متباعدتان بالمسافة  -2 = 20𝑐𝑚 مامساحة كل من الصفيحتين ؟. 
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 :4تمرين 
 

+𝑁𝑎)يوم نعتبر محلوال مائيا لكلورور الكالس + 𝐶ℓ−1) : تركيزه المولي 
𝑐 = 0,5𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1 

 أكتب معادلة ذوبان كلورور الصوديوم في الماء . -1
و  +𝐶𝑎2أرسم جدول تقدم التفاعل واستنتج العالقة بين التركيز المولي الفعلي لأليونات  -2

 .−𝐶ℓاأليونات 

 أوجد موصلية المحلول . -3
 

𝜆𝐶𝑎2+ = 11,9.10−3𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜ℓ−1 

 
𝜆𝐶ℓ− = 7,63.10−3𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜ℓ−1 

 : 5تمرين 
 

𝑁𝑂3أحسب تركيزي األيونين  -1
 ومن في محلول مائي لنترات الكالسيالموجودي +𝐶𝑎2و  −

𝜎موصليته ، = 102,0 𝑆. 𝑚−1وتركيزه الكتلي𝐶𝑚 = 1,5𝑔/𝐿. 

 
 . C°25سب موصلية المحلول عند أح -2

 نعطي :
𝑀(𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2) = 164𝑔. 𝑚𝑜ℓ−1 
11,9.10−3𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜ℓ−1𝜆𝐶𝑎2+ = 

𝜆𝑁𝑂3
− = 7,63.10−3𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜ℓ−1 

 

 :6تمرين 
 

تركيزه  𝑁𝑎2𝑆𝑂4مواصلة محلول مائي لكبريتات الصوديوم  C°25نقيس عند درجة الحرارة 
C=2,5.10−3𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1  : فنجد𝐺 = 650. 10−6𝑆 . 

 أكتب معادلة ذوبان كبريتات الصوديوم في الماء . -1
 . Cوالتركيز عبر عن موصلية هذا المحلول بداللة الموصليات المولية األيونية  -2

 .𝜎أوجد قيمة الموصلية  -3

𝜆𝑆𝑂4أوجد قيمة الموصلية المولية األيونية  -4
2−. 

 L=1cm2S=1cmنعطي : 
𝜆𝑁𝑎+ = 50,1.10−4𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜ℓ−1 

 
 
 

 منتديات علوم الحياة و األرض بأصيلة
 



 

 

 :7تمرين 
 

تفصلهما  Sمتوازيين مساحة كل منهما تتكون خلية لقياس المواصلة من إلكترودين فلزيين 
 . Lالمسافة 

 اإللكترودان مغموان في المحلول .
+𝐾)محلول ا هو لتديج الخلية نستعمل محلوال عيار -1 + 𝐶ℓ−) تركيزه كلورور الصوديوم

0,01moℓ.𝐿−1 . 

فيمر في المحلول تيارا شدته  U=6,85Vنطبق توترا بين مربطي اإللكترودين قيمته الفعالة 
 . I=322mAالفعالة 

 . C°23درجة حرارة المحلول 
 . Gللمحلول واستنتج قيمة المواصلة  Rأحسب قيمة المقاومة 

𝐺للخلية بالعالقة :  kنعرف الثابتة  -2 = 𝜎𝑘. 
 مبرزا وحدتها في النظام العالمي للوحدات .𝑘𝑒𝑥𝑝حدد القيمة التجريبية للثابتة  -2.1

والمسافة الفاصلة بينهما  (5,0cmx8,0cm): شكل اإللكترودين مستطيلي ذو أبعاد  -2.2
ℓ=1,0cm. 

 مع قيمتها المحددة تجريبيا .  𝑘𝑡ℎقارن القيمة النظرية للثابتة 

+𝐻)نحدد مواصلة محلول  -3 + 𝐶ℓ−)  عند نفس درجة الحرارة باستعمال نفس الخلية حيث

:𝐺 = 145𝑚𝑆 . 
 أحسب موصلية هذا المحلول .

+𝐻)نعطي :تركيزالمحلول + 𝐶ℓ−)  :𝐶 = 0,01𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1 . 

 
 :8 تمرين

 
 بإذابة : C°25عند درجة الحراة  Sنحضر محلوال 

+𝑁𝑎)يوم صودهيدروكسيد المحلول  - + 𝐻𝑂−)حجمه𝑉1 = 50𝑚𝐿 المولي وتركيزه 

𝐶1 = 10−3𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1. 
+𝑁𝑎)كلوور الصوديوم محلول  - + 𝐶ℓ−)  حجمه𝑉2 = 200𝑚𝐿  وتركيزه المولي𝐶2 =

1,52. 10−3𝑚𝑜ℓ. 𝐿−1 . 

 كل أيون في الخليط المحصل عليه .مادة أحسب كمية  -1    
.𝑚𝑜ℓ)أحسب التركيز المولي لكل أيون في الخليط بالوحدة  -1 𝑚−3). 

 للخليط . 𝜎ايتنتج الموصلية  -2

 موصلية المولية األيونية :  معطيات : ال
 

𝜆𝑂𝐻− = 198,6.10−4𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜ℓ−1 
𝜆𝐶ℓ− = 76,3.10−4𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜ℓ−1 
𝜆𝑁𝑎+ = 50,1.10−4𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜ℓ−1 
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