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مطّور يزتعمل عادة لتنظيف الجروح َ مكّونى األزازً برمنغنات البوتازيوم  Dakinمخلول الداكان 
4

KMnO  

أعطٍ مريض للشيدلً وشفٌ طبيٌ كتب بوا : عبوة لمخلول الداكان خجموا 
1

V 50mL  و تركيز برمنغنات

2البوتازيوم فيوا 
1

C 5.10 mo / L .تزتعمل للتنظيف الذارجً لمّدة أزبوع َ 

تفّخص الشيدلً مذزونى فوجد عبوة من مخلول الداكان لكن قيمٌ التركيز فيوا غير واضد فطلب من المريض 

 اإلنتظار قليّ و قام بالتجربٌ التاليٌ:

P)أذذ علبٌ من مزخوق برمنغنات البوتازيوم كتب علٍ ِشقتوا  91%,M 158,05g/ mo )   و خضر

3منوا مخلول تركيزه 
2

C 20.10 mo / L  و خجمى
2

V 100mL  ثّم قام بقياس ناقليتىG  بعدها أضاف لى َ

 خجما من الماء المقطر و قاس ناقليتى من جديد . كّرر التجربٌ عّدة مرات فتخّشل علٍ جدول القيازات التالً:

2 4 6 01 03 02 04 06 31 C(mmo / L) 

23 26 42 60 73 015 032 021 033 I(mA) 

03 0016 0013 0012 0012 0013 0013 0010 0011 U(V) 

         G(mS) 

 أخزب كتلٌ مزخوق برمنغنات البوتازيوم الّزمٌ لتخضير المخلول. -0

 أكتب معادلٌ انخّل برمنغنات البوتازيوم فً الماء. -3

 ما هو خجم الماء المضاف عند التذفيف األّول ؟ -2

 هل القياس الذي ازتعملى الشيدلً مباسر أم ِ ؟ دّعم إجابتك برزم تذطيطً. -2

 و الناقليات النوعيٌ الموليٌ السارديٌ. Cبدِلٌ تركيز المخلول  Gأكتب عبارة الناقليٌ  -3

 ازتنتح الناقليٌ النوعيٌ الموليٌ للمخلول. -4

Gأ/أكمل جدول القيازات الزابق وارزم المنخنٍ  -5 f(C)  . 

 ب/ ماذا تزتنتح؟    

 . 1cmبوخدة  جـ/ أخزب ثابت الذليٌ    

Vأذذ الشيدلً خجما  -6 10mL  مّرة ثّم قام بالقيازات فتخّشل علٍ  100من العبوة الموجودة و مدّده

I 55mA  وU 11,7V. 

  ما هو تركيز المخلول فً العبوة الموجودة ؟ -

  العبوة منازب لوذا المريض ؟أ/ هل المخلول فً  -7

 ب/ إذا كان الجواب بّ فاذكر البرتوكول التجريبً الذي يزمد بالخشول علٍ طلب المريض .    

: يعطٍ
4

2

MnO
6,103 mS.m / mo     َ2

K
7,35 mS.m / mo   

 

 


