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 ن)07اTمترRن ا/ٔول: (
 جلدول التايل ينب اخلواص الفزي7ئية ,لسوائل الكمييائية للك من اللكورو فورم، &يرث وأ/سY$ون.ا

     
 
 
 
 

 kٔرد! القAام بعملية الفصل ملزجي من مرhبني موجودRن يف اجلدول املرفق بواسطة 
 رتhيب املمثل يفوذr nالس=تعانة rلول kٔيضا داجلنفس يف  كذn مذيب موجود

  -1-الشلك  
 ما امس العملية اليت ننحن بصدد القAام هبا بناًء xىل الرتhيب، وما نوعها؟.1
 فص~؟ما نوع املزجي املراد .2
 kٔذhر السائلني املكو!ن ,لمزجي املراد فص~؟.3
 وملاذا؟ املس=تعمل؟ما هو املذيب .4
 xىل الرتhيب. املوجودةمس البيا!ت .5
 صل ,لمزجي معمتدا xىل بيا!ت الرتhيب. ارشح طريقة معلية الف.6

 

  -1-الشلك                                                              ن)60: (الثايناTمترRن 
 

 من kٔ�ل التصفAة. 3FeClمع مسحوق لكور احلديد الثاليث  الفزييوhمييائية تعاملناس=تعم� وrلضبط املعاجلة معاجلة املياه امل  اثناء
 من املاء املقطر (نعترب جحم املاء هو جحم احمللول). 3V = 500 cmمن هذه املادة يف جحم  = g 8.2 mنقوم rٕذابة كت� 

 اكتب معاد� تفككه يف املاء..1
 ,لم#لول احملظر. Cmاحسب الرتكزي الك$يل .2
 اس=ت¤$ج الرتكزي املويل (املوالرية) لهذا احمللول..3
 Eرhيبه. اس=ت¤$ج موالرية الشوارد اا¥ل يف.4
 من املاء املقطر. cm 3100من احمللول ونضيف §  cm 340جحم  ن¦ٔ¥ذ

 مهنا؟hيف ªسمى هذه العملية وما الفائدة .5
 اجلديد. موالرية احمللولاحسب .6

   g/mol     Fe    ،: 35,5 g/mol     Cl 56 :يعطى:   
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 ن)07: (الثالثاTمترRن  

 احملاليل الكمييائية فمل يتوفر ²ٔk nدها وهو لبعضحبا�ة  الصابون وكنتلب مCك القAام بتجربة صناxة ²ني دخوn °رب الكميياء ط

xليك سوى kٔن  مفا اكنلكن و�دت قارورة حتتوي بلورات صلبة من هذه املادة  ،Eg/L 0.5برتكزي  )NaOHهيدروhس=يد الصوديوم (

الصورة.يف  حترض حملوال قAاس=يا من هذه القاxدة القوية، واملمث�

 ماذا متثل معطيات امللصقة xىل القارورة؟.1

 اكتب معاد� احنال§ يف املاء، مث احسب املاكÊ الغرايم املوافق §. .2

 من هذه 3V = 500 cmوجحم   E Eg/L0.5ركزيه مايه الطريقة أ/Ðسب يف حتضري حملول قAايس.3

 kٔ¥ذها.وذn حبساب وتقدRر الك$� الالزم  القارورة،

لتحضري هذا احمللول.نا طريقًةxليkٔرسد .4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـــــــــــالتوفAق 
 kٔس=تاذ املادة: مغيض عبدالعزRز
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يسس=يا من حترض حملوال قAاحترض حملوال قAا

يمعطمعطياتيات امللص ممثل ثل  ثثثمتمت متمتماذا 

 احنال§ يف املاء،عاد� احنال§ يف املاء، مث ا

يف حتضري حملول قب يف حتضري حملول قAايس

 kkٔٔ¥ذها.� الالزم Rر الك$� الالزم 

تتتللتوفAقتوفAق  ــــــــابـــــــــــا
بعبدالعزRزبدالعزRز عض 
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