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 تقين رياضي 3 الفوج ::

 دقيقة 50 املدة :: دبيلي مسري األستاذ ::
  البوتاسبوم لل بمحلول كلور بزنك و الذي يتشكل من نصفي عمود يربط بينهما جسر ملحي من ورق الترشيح الم -ندرس العمود ثنائي اليود

يحتوي شوارد الزنك  مغموسة في محلول  حجمه   الزنكيتكون نصف العمود األول من  صفيحة من  
من محلول بني  مغموسة في محلول حجمه  و نصف العمود الثاني يتكون من صفيحة بالتين +تركيزها 

تركيزها   و شوارد اليود   تركيزها المولي  يحتوي على ثنائي اليود 
 التين أثناء عمل العمود .بال يتأثر مسرى ال   . 

 .  ). تعطى الثنائيات نريط العمود على التسلسل مع ناقل أومي و أمير متر ( الشكل
 اعد رسم التركيب  مبينا اتجاه التيار اإلصطالحي و أقطاب العمود  مع التعليل . -1
 أكتب المعادلتين النصفيتين اإللكترونيتين موضحا طبيعتهما ثم معادلة التفاعل الحادث في العمود.-2
 .خارجهوضح اتجاه حامالت الشحنة داخل العمود و-3
 .       ت التوازن للتفاعل الحادث في العمود عند بمن أجل ثا-4
   حدد أتجاه تطور التحول الكيميائي .�
 . تركيز ثنائي اليود  فيالتغير الحادث  حدد ،  مستندا على عبارة كسر التفاعل  �
نقوم بمعايرة ثنائي اليود المتواجد في  50mAوبشدة تيار ثابتة قدرها  لتحديد كمية ثنائي اليود المستهلكة بعد إشتغال العمود لمدة -5

فلزم سكب  تركيزه aq)(–23O2+S(aq)+( 2Na(محلول تيوكبريتات الصوديوم بنصف العمود الثاني 
 ر . من المحلول المعابِ  حجما قدره 

                                     (aq)تعطى معادلة التفاعل :
–2

6O2S(aq) –23O2S        

 
 ارسم التركيب التجريبي للمعايرة .�
 .انجز جدول تقدم تفاعل المعايرة �
 . للمدة السابقة إشتغال العمود أثناءأحسب كمية مادة ثنائي اليود المتفاعلة  �
 . مدة إشتغال العمود حدد �
 .احسب التركيز الجديد لشوارد الزنك �

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق و النجاح

.كل الظالم الذي يف الدنيا ال يستطيع أن خيفي ضوء مشعة مضيئة
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نريط العمود عنريط العمود على التس
اعد رسماعد رسم الترك-1
أكتب المعادلتيأكتب المعادلتين النص-2

ضح اتجاه حامالوضح اتجاه حامالت الش
ثامن أجل ثا بببت التوازنت التوازن للتفاعببجل

تطور التحول الكيمأتجاه تطور التحول الكيميائ
عبارة كسر التعلى عبارة كسر التفاعل 

ود المستهلكة بنائي اليود المستهلكة بعد إش
حلول تيوكبريتامحلول تيوكبريتات الص بني  ب

من المحلولمن المحلول المعا
(aq)                             (aq)                 

–2
6O

رة .للمعايرة .
.يرة 

شتغالإشتغال العمودأثناءأثناءمتفاعلة 

..

3as.ency-education.com


