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 تعيني كمية املادة باملعايرة -17 
( إرجاع  -  أكسدة )  

 التلميذوثيقة 

 17 م  ع

 

 : مقدمة  - 1

 

تشكل  و من تغريات لونية اثناء التفاعل اما يصاحبه و  Feux d'artificeاأللعاب النارية  إن       

سمى ت من نوع خاص ةكيميائي تعبارة عن تفاعالكلها  ،ىل خلإوحتول الكحول  ،الصدأ

 .الصناعة دور كبري يف جمال  اهل ،  إرجاع - كسدةاأل تتفاعال

حد ألرجاعية لتحديد كمية املادة كسدة اإلهل ميكن استخدم تغري اللون أثناء تفاعالت األ      

 ذلك ؟ يتم كيف و  ؟ املتفاعالت

 

  : واملواداملستعملة الوسائل  - 2
 

50mLسحاحة سعتها -  ، 1L :حوجلة عيارية سعتها ، 5mLماصة سعتها، 100mLبيشر سعته ،  

500mL ،250mL.   

 .مقطر ماء،  4KMnOفوق منغنات البوتاسيوم ،  FeSO4بلورات لكبريتات الحديد الثنائي  -

 .ونيميزان إلكتر، خالط مغناطيسيم -

 

 :خطوات العمل  - 3

 

 .معين يتركيز مولب، 4KMnOبرمنغنات البوتاسيوم من محلول100mLتحضير -1

 ؟لبرمنغنات البوتاسيوم ما الحالة الفيزيائية  -     

 .في الماء  برمنغنات البوتاسيومأكتب معادلة إنحالل  -

بتركيزبرمنغنات البوتاسيوم ال تجريبيا لتحضير محلول اقترح بروتوكو -     
-1 -1= 2,0×10rC mol .L 

 .100mLوحجمه 

4من بين الشوارد -

MnO و
K، ؟ المؤكسدةهي الشاردة المتفرجة والشاردة  ما 

4لموافقة لتحول شاردة البرمنغناتالمعادلة النصفية ا اكتبـ      

MnO منغنيزاللى شاردة إ
2Mn   

 استنتجو

  .الموافقة ( ox/red ) الثنائية

 

ئيالتعرف على محلول كبريتات الحديد الثنا -2 2 2

4

 
Fe ,SO. 

رايك ما هي الشاردة التي يعود إليها لون المحلول؟ اقترح ؟ بئيكبريتات الحديد الثناماهو لون محلول  - 

 .تجربة تبرر بها إجابتك
 

 ؟في هذا التحول الكيميائي (المتفرجة) الشاردة غير الفعالةالمرجعة والشاردة ي ه ما - 
 

 شاردةالالمعادلة النصفية الموافقة لتحول  اكتب - 
2Fe 

شاردة اللى إ
3Fe   الثنائية واستنتج( ox/red ) 

 .الموافقة
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 .المعايرة -3
 

 .ارسم التركيب التجريبي للمعايرة المقترحة - 

محلول ب (المجهول التركيزالمحلول الُمَعايَر) كبريتات الحديد الثنائي المحمضقم بمعايرة محلول  -    

  (.محضر سابقاالمحلول الُمَعايِر ال)رمنغانات البوتاسيوم ب

 .كيميائيا ماذا تالحظ؟ اشرح الظاهرة، ابدأ التجربة باضافة بعض القطرات -

للمحلول  عدم زوال اللون البنفسجيما تالحظ عندرمنغانات البوتاسيوم بتوقف عن سكب محلول  -

 كيف نسمي هذه النقطة؟ ؟نتوقف عند هذه النقطة لماذا. المضاف

 ؟عدم زوال لونه البنفسجيبداية لمسكوب لحظة ا بوتاسيومرمنغانات البهو حجم محلول  ما -

 (.رجاعية اإل معادلة األكسدة) معادلة التفاعل و لألكسدة واإلرجاع تينالنصفي ينتالمعادل أكتب -

   .تقدم التفاعلل أنشىء جدوال -

4لشواردلاكتب العالقة بين كمية المادة  -

MnO شواردللو
2Fe ، ينتج العالقة بين تركيزتاسثم 

 .المحلولين السابقين

 .كبريتات النحاس الثنائيحسب قيمة التركيز المولي لمحلول ا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


