
 

 

 تمارين قياس المواصلة
 

 assilah.com-www.svt 

 : 1تمرين 

 بائي متناوب جيبي بين مربطي إلكترودين مغمورين في محلول أيوني ركه رنقيس التوتر الفعال لتوت

𝑈للتيار الذي يمر في جزء المحلول المحصور بين الإلكترودين فنجد :  𝐼و شدة التيار الفعالة  = 5,42 𝑉 

𝐼و  = 2,74 𝑚𝐴 . 

 التركيب التجريبي المستعمل.أنجز تبيانة  -1

 فسر لماذا نستعمل توترا متناوبا جيبيا لقياس مواصلة محلول أيوني. -2

 ما تعريف مقاومة جزء محلول إلكترووليتي ؟ وما وحدتها؟ -3

 أحسب مقاومة جزء المحلول المحصور بين الإلكترودين. -4

 أحسب مواصلة جزء المحلول المحصور بين الإلكترودين. -5
 

 

 : 2تمرين 
𝑁𝑎    (𝑎𝑞))عند قياس مواصلةهيدروكسيد الصوديوم 

+ + 𝑂𝐻    (𝑎𝑞)
− 𝐶تركيزه  ( = 0,05 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

𝑘بواسطة خلية قياس المواصلة ثابتتها  = 0,01 𝑚  نجد𝐺 = 10 𝑚𝑆  . 

 أحسب موصلية المحلول . -1

إذا علمت أن الموصلية الأيونية لأيون ،   −𝜆𝑂𝐻استنتج الموصلية المولية الأيونية لأيون الهيدروكسيد -2

+𝜆𝑁𝑎الصوديوم هي  = 5 𝑚𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1 . 

 

 

 : 3تمرين 

𝐶𝑎    (𝑎𝑞) ) أعطى قياس محلول موصلية محلول مشبع لفلورور الكالسيوم
2+ + 2𝐹    (𝑎𝑞)

− عند درجة  (

𝜎القيمة   𝐶°20الحرارة  = 3,71 𝑚𝑆. 𝑚−1 . 

 

 :  𝐶°20معطيات عند درجة الحرارة 

𝝀𝑪𝒂𝟐+ = 𝟏𝟎, 𝟓𝟎 𝒎𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏   ،𝝀𝑭− = 𝟒, 𝟎𝟒 𝒎𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

𝑴(𝑭) = 𝟏𝟗, 𝟎 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏         ،𝑴(𝑪𝒂) = 𝟒𝟎, 𝟏 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 
 في الماء.  𝐶𝑎𝐹2 أكتب معادلة ذوبان فلورور الكالسيوم -1

 . 𝐶°20لهذا المحلول عند  𝜆أحسب الموصلية المولية  -2

 . 𝐶°20فلورور الكالسيوم عند التركيز الكتلي( ل 𝐶𝑚) أو  أجسب ذوبانية  -3

 

 تديات علوم الحياة و الأرض بأصيلةمن

http://www.svt-assilah.com/


 

 

 : 4تمرين 

𝑀𝑔   (𝑎𝑞))نعتبر محلول لنترات المغنيزيوم  
2+ + 2𝑁𝑂3 (𝑎𝑞)

−  . 𝐶0تركيزه  (

نريد تحديد هذا التركيز باستعمال منحنى التدريج جانبه 

خلية قياس قياسها  بواسطة لهذا المحلول تم  𝐺المواصلة 

𝑘ابتتها ث = 0,1 𝑚    فكانت قيمتها ،𝐺 = 0,025 𝑆 . 

 هذا المحلول .ل 𝜎  موصليةالأحسب  -1

استنتج من خلال المبيان التركيز المولي للمحلول ب  -2

𝑚𝑜𝑙. 𝑚−3 . 

الموصلية المولية الأيونية للأيون  +𝜆𝑀𝑔2حدد قيمة   -3

𝑀𝑔2+  : علما ان𝜆𝑁𝑂3
− = 0,00174 𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1 . 

حدد تعبير المعامل الموجه لمنحنى التدريج بدلالة  -4

𝜆𝑀𝑔2+  و𝜆𝑁𝑂3
− . 

 

 : 5تمرين 

𝐶1لكلورور الصوديوم تركيزه   (𝑆1)لية قياس مواصلة في محلول مائي خنغمر  = 10−2 𝑚𝑙 𝐿⁄  و

𝜎1موصلية  = 0,118 𝑆. 𝑚−1  : فيعطي قياس المقاومة القيمة التالية ،𝑅1 = 2,84 Ω  . 

𝐶2لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه  (𝑆2)عندما نغمر نفس الخلية في محلول مائي  = 5.10−3 𝑚𝑙 𝐿⁄  و

𝑅2تكون مقاومته هي :   = 2,79 Ω   . 

 . 𝐾أوجد قيمة ثابتة الخلية  -1

 هيدروكسيد الصوديوم .ل (𝑆2)محلول الموصلية   𝜎2أحسب  -2

𝐶3من نفس الطبيعة لكن تركيزه  (𝑆3) موصلية المحلول   𝜎3كم ستكون  -3 = 10−3 𝑚𝑙 𝐿⁄ . 

 

 : 6تمرين 

 نحضر في كأس الخليط التالي والمكون من :

 30 𝑚𝐿  0,02من محلول حمض الكلوريدريك تركيزه 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄  
 10 𝑚𝐿  0,01من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄ 

 كلي وينتج عنه الماء .  −𝐻𝑂و  +𝐻3𝑂نعنبر ان التحول الكيميائي الحاصل بين الايونات 

 نعطي :

𝐻𝑂− 𝐻3𝑂+ 𝐶𝑙− 𝑁𝑎+ Ion 

19,86 34,98 7,63 5,01 𝜆 (𝑚𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1) 

+𝐻3𝑂)أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل بين حمض الكلوريدريك  -1 + 𝐶𝑙−)هيدروكسيد  و

+𝑁𝑎)الصوديوم  + 𝐻𝑂−). 

 أنشئ جدول تقدم التفاعل و حدد المتفاعل المحد و التقدم الأقصى.  -2

𝑚𝑜𝑙أحسب تراكيز الأيونات المتواجدة في المحلول عند الحالة النهائية بالوحدة  -3 𝑚3⁄ . 

 للخليط في الحالة النهائية. 𝜎حدد الموصلية  -4



 

 

 : 7تمرين 

+𝑁𝑎)لهيدروكسيد الصوديوم  𝑆1، ننجز خليطا من محلول مائي  𝐶°25عند  + 𝐻𝑂−)  حجمه𝑉1 =

50 𝑚𝐿   و تركيزه المولي𝐶1 = 10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1   و محلول مائي𝑆2  لكلورور الصوديوم حجمه𝑉2 =

200 𝑚𝐿   و تركيزه المولي𝐶2 = 1,52.10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  . 
 أحسب كمية مادة كل أيون في الخليط .-1

.𝑚𝑜𝑙)أحسب التركيز المولي لكل أيون في الخليط بالوحدة  -2 𝑚−3) . 

 . 𝜎استنتج موصلية الخليط  -3

 

 : 𝑪°𝟐𝟓الموصليات المولية الأيونية للأيونات عند معطيات 

     𝝀𝑯𝑶− = 𝟏𝟗𝟖, 𝟔 . 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏           ،𝝀𝑵𝒂+ = 𝟓𝟎, 𝟏 . 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏     

𝝀𝑪𝒍− = 𝟕𝟔, 𝟑 . 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 
 

 : 8تمرين 

,𝐹𝑒3(𝑃𝑂4)2المميه 𝐼𝐼من فوسفات الحديد  mنذيب كتلة  8𝐻2𝑂   في الماء المقطر  عند درجة الحرارة

25°𝐶  439فنحصل على محلول موصليته 𝑚𝑆. 𝑚−1 . 

,𝐼𝐼 𝐹𝑒3(𝑃𝑂4)2أكتب معادلة ذوبان فوسفات الحديد  -1 8𝐻2𝑂 .المميه 

للمحلول و كذلك الموصلات المولية الأيونية للأيونات  𝐶أعط تعبير موصلية المحلول بدلالة التركيز  -2

 المتواجدة.

𝑚𝑜𝑙للمحلول بالوحدة  𝐶حدد التركيز المولي  -3 𝐿⁄. 

 من هذا المحلول. 𝐿 1,00استنتج كتلة المذاب اللازمة للحصول على  -4

 

 :  معطيات

𝝀𝑷𝑶𝟒
𝟑− = 𝟐𝟕, 𝟖𝟒  𝒎𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏      ،𝝀𝑭𝒆𝟐+ = 𝟏𝟎, 𝟕𝟎 𝒎𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

 

 : 9تمرين 

+𝑁𝑎)عبر عن المواصلة لمحلول هيدروكسيد الصوديوم  -1 + 𝐻𝑂−)  بدلالة مميزات الخلية𝑆  و𝐿  و

 للمذاب والموصلية المولية لكل من أيون الصوديوم و أيون الهيدرةكسيد. 𝐶التركيز المولي 

نقيس باستعمال نفس التركيب التجريبي و عند نفس درجة الحرارة مواصلة ثلاثة محاليل لها نفس  -2

 ، فنجد : 𝐶التركيز المولي 

𝐺(𝑁𝑎+ + 𝐶𝑙−) = 1,56 𝑚𝑆      ،𝐺(𝑁𝑎+ + 𝐻𝑂−) = 3,19 𝑚𝑆    ،𝐺(𝐾+ + 𝐻𝑂−) = 1,85 𝑚𝑆 

بين أن المعطيات السابقة بالنسبة لنفس التركيب و نفس درجة الحرارة، يمكن من حساب المواصلة 

𝐺(𝐾+ + 𝐻𝑂−)  لمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم و له التركيز𝐶 . 
 حدد من بين المحاليل الأربعة، المحلول الأكثر توصيلا. -3

 تديات علوم الحياة و الأرض بأصيلةمن



 

 

 : 11تمرين 

 لمحلول مائي لبرومور الصوديوم تركيزه  𝐶°25عند درجة الحرارة  𝜎أحسب الموصلية  -1

 𝐶 = 3,22 𝑚𝑜𝑙. 𝑚−3 . 

 لمحلول مائي لبرمنغنات البوتاسيوم تركيزه  𝐶°25عند درجة الحرارة  𝜎أحسب الموصلية  - -2

 𝐶 = 1,00 𝑚𝑜𝑙. 𝑚−3 . 
 هي  𝐶°25لمحلول مائي لنترات البوتاسيوم موصليته عند  𝐶أحسب التركيز المولي  -3

 𝜎 = 12,40 𝑆. 𝑚−1. 

𝐶، تركيزه المولي  𝐶°25محلول مائي ليودور البوتاسيوم عند  -4 = 1,00.10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  ، 

𝜎موصليته  = 15,03 𝑚𝑆. 𝑚−1 . 

−𝜆𝐼أحسب الموصلية المولية المولية لأيونات اليودور    . 

 

 : 𝑪°𝟐𝟓نية للأيونات عند ولية الأيوالموصليات الم: معطيات 

𝝀𝑵𝒂+ = 𝟓𝟎, 𝟏 . 𝟏𝟎−𝟒 𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏      ،𝝀𝑩𝒓− = 𝟕𝟖, 𝟏 . 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏   
 𝝀𝑲+ = 𝟕𝟑, 𝟓 . 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏        ،𝝀𝑴𝒏𝑶𝟒

− = 𝟔𝟏, 𝟑 . 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏    

𝝀𝑵𝑶𝟑
− = 𝟕𝟏, 𝟒 . 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

 

 : 11تمرين 

𝑉1، ننجز خليطا من الحجم   𝐶°25عند  -1 = 100 𝑚𝐿   من محلول مائي𝑆1  لبرومور البوتاسيوم تركيزه

𝐶1المولي  = 1,08.10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1   و الحجم𝑉2 = 200 𝑚𝐿   من محلول مائي𝑆2  ليرودور الصوديوم

𝐶2تركيزه المولي  = 9,51.10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  . 
 أحسب كمية مادة كل أيون في الخليط .-1-1

.𝑚𝑜𝑙أحسب التركيز المولي لكل أيون في الخليط بالوحدة  -1-2 𝑚−3 . 

 . 𝜎استنتج موصلية الخليط  -1-3

 قيل الخليط. 𝑆2و    𝑆1المحلولين   لكل من 𝜎2و  𝜎1أحسب قيم الموصليتين  -2

 و الموصليات المولية الأيونية لكل من الأيونات. 𝑉2و  𝑉1و  𝐶2و  𝐶1موصلية الخليط بدلالة  𝜎عبر عن  -3

 . 𝑉2و  𝑉1و الحجمين  𝜎2و  𝜎1بدلالة الموصليتين  𝜎أوجد تعبير موصلية الخليط  -4

𝑉1لخليط منجز من الحجمين  ′𝜎أحسب الموصلية  -5
′ = 50,0 𝑚𝐿  و𝑉2

′ = 300,0 𝑚𝐿  للمحلولين𝑆1   

 . 𝑆2 و

 

 : 𝑪°𝟐𝟓الموصليات المولية الأيونية للأيونات عند  معطيات 

 

𝝀𝑲+ = 𝟕𝟑, 𝟓 . 𝟏𝟎−𝟒 𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏      ،𝝀𝑩𝒓− = 𝟕𝟖, 𝟏 . 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏   
  

𝝀𝑵𝒂+ = 𝟓𝟎, 𝟏 . 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏     ،𝝀𝑰− = 𝟕𝟔, 𝟑 . 𝟏𝟎−𝟒𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 
 


