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الحديد من سلكا الكلورFeنسخن غاز على تحتوي قارورة داخل بسرعة ندخله ثم ، ا&حمرار ن'حظCl2حتى ،
الث'ثي الحديد كلور يميز دخان   .FeCl3تشكل

الكيميائ- 1 التفاعل معادلة الكيميائيأكتب التحول لھذا المنمذج   .ي
من- 2 ا3بتدائية الحالة في تتكون الكيميائية الجملة وg 44.8نعتبر ، الحديد غازL 20.16من Cl2الكلورمن

النظاميين الشرطين في   .مقاس
مادةأحسب-أ فيكمية الكلور غاز و الحديد من ا&بتدائيةكل   .الحالة

التح-ب ھذا كان إن &بين أم الستوكيومترية الشروط في الكيميائي   .ول
تقدم-جـ جدول وجدمثل إن المحد المتفاعل و النھائي التقدم عين ثم ، الكيميائي التحول لھذا   .التفاعل
التفاعل- 3 نھاية عند الكيميائية الجملة في المتواجد الكيميائية ا=نواع ھي   .ما
التفاعل- 4 نھاية في يلي ما   :أوجد
الحديد-أ كلور   .الناتجFeCl3الث'ثيكتلة

المتبقي-ب الحديد   .Feكتلة
الكلور-جـ غاز النظاميينCl2حجم الشرطين في   .المتفاعل

  .M(Fe) = 56 g/mol،M(Cl) = 35.5 g/mol:يعطى
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لبوسيھالد بين البعد الناقلية قياس خلية المتماثلينL = 1 cmينا لبوسيھا أحد سطح مساحة   .S = 1 cm2و
الخلية- 1 ثابت   .Kأحسب
المولي- 2 تركيزه شاردي لمحلول الناقلية بقياس قمنا الخلية ھذه   .G = 1.034 mSفوجدناCبواسطة
ا/م-أ مقياس إليھا يشير التي القيمة ھي القيمةما إلى يشير الفولط مقياس أن علمت إذا   .U = 5Vبير

المحلول-ب مقاومة قيمة   .Rاستنتج
النوعية-جـ الناقلية المحلولδأحسب   .لھذا
الكالسيوم-د ھيدروكسيد ھو المحلول ھذا أن علمت .-Ca2+ + 2HO(إذا مقدرا) المحلول لھذا المولي التركيز أوجد
  .mol/Lبـ

الموليةأحسب-جـ النوعية مختلفتينλالناقلية بطريقتين الكالسيوم   .لھيدروكسيد
  :يعطى

λ(Ca2+) = 11.9. 10-3 S.m2/mol 

λ(OH-) = 19.9. 10-3 S.m2/mol  
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الثنmL 20نعاير الحديد كبريتات محلول Fe2+ + SO4(ائيمن
المولي)-2 برمنغنات)مجھول(C1تركيزه بمحلول

K+ + MnO4(البوتاسيوم
المولي)- لشواردC2 = 0.2 mol/Lتركيزه المميز ا/خضر اللون اختفاء نhحظ ،

إضافة بعد الثنائي البوتاسيومV2 = 5 mLالحديد برمنغنات محلول  .من
المعايرة- 1 لعملية تخطيطي شكل البياناتأرسم عليه   .الhزمة محددا
ا/خضر- 2 اللون اختفاء يدل ماذا   .على
الثنائيتين- 3 أن علما للمعايرة المنمذج اjرجاعية ا/كسدة تفاعل معادلة ھما)مؤ/مر(اكتب التفاعل في   :الداخلتين

(Fe3+/Fe2+)    ,   (MnO4
-/Mn2+)  

للتفاعل- 4 التقدم جدول  .مثل
جد- 5 على بيناعتمادا العhقة أوجد التقدم أن.C1،C2،V1،V2Eول برمنغناتV2Eعلما محلول حجم ھو

للتكافؤ الhزم   .البوتاسيوم
قيمة- 6 بمعايرتهC1أوجد قمنا الذي الثنائي الحديد كبريتات لمحلول المولي   .التركيز
  


