
  

 انتحهيهيت نًبدح كًُُبء َظشٌايتحبٌ  إلجبثخًَىرج استششبدي                          قسى انكًُُبء انحُىَخ
 وقبَخ انُجبد نطالة انفشقخ انثبنثخ شعجخ                  

 انثبًَ انذساسٍانفصم  0214/0215 انجبيعٍانعبو      
 

 

   -: االولانسؤال  إجبثخ

 ش جى              ، وزٌ حًض انهيدروكهىريك = ش جى  2تيك = وزٌ حًض انكبر -1

 عذد يكبفئبد هُذسوكسُذ انصىدَىو = عذد يكبفئبد حًض انهُذسوكهىسَك + عذد يكبفئبد حًض انكجشتُك

  44ش /  2+  3625/ =  ش     021 × 02025

 جى   02242جى     ، حًض انكبرتيك =   02146حًض انهيدروكهىريك = ش = وزٌ 

 1000 ÷ 50/  3625 ÷ 02146عيبريت حًض انهيدروكهىريك  = 

 1000 ÷ 50/  44 ÷ 02242عيبريت حًض انكبرتيك = 

 عدد يكبفئبث هيدروكسيد انصىديىو = عدد يكبفئبث انًحهىل كحًض

 ع ×  02050=   021 ×  02025

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حًض االوكسبنيكعدد يكبفئبث  = انصىديىوهيدروكسيد ( عدد يكبفئبث 2)

 25×024    /1000     =2/.xH2O H2C2O4 

عدد جسيئبث يبءانتبهىر انًىجىدة فى يىل واحد يٍ  تًثمى وه xوينهب يًكٍ حسبة قيًت    

 نيك حًض االكسب

     H2C2O4.2H2O  وينهب يكىٌ ريس حًض االكسبنيك

 

    H2O      ×100 2نًبء انتبهىر =  اننسبت انًئىيت

                            H2C2O4.2H2O                                        

                             =36  /126  × 100  =22.6 % 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      -انسؤال انثبٍَ:

 8نًحهىل يهم يٍ ا 12يحهىل َحتىي عهً واحذ أو أكثش يٍ انقهىَبد )أيالح صىدَىو( نضو نًعبدنخ  -1

يهم يٍ انًحهىل  02وفً تجشثخ أخشي نضو نًعبدنخ  انفُُىل فُثبنٍُع فً وجىد دنُم  HCl 2.0يهم 

يبهً يكىَبد انًخهىط انقهىي .  أحست وصٌ كم يكىٌ  M.Oع فً وجىد دنُم  HCl 2.1يهم  48

 ثبنجشاو فً انًههُهتش يٍ انًحهىل . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخ يُههتش يٍ حًض انهُذسوكهىسَك انًشكض ) كثبف 5يب وصٌ كهىسَذ االَذسوجٍُ انزي َىجذ فً  -0

 ( HCl% ثبنىصٌ  32.03وَحتىي عهً  1.11

 االجبثخ

 اوال حسبة تشكُض كهىسَذ االَذسوجٍُ 

 يىل  1.21=  36.5/ 32.00انكًُخ ثبنًىل = 

 / حجى انًحهىل ثبنهتش  1.21انتشكُض انًىنش = 

  84.23=  1.11/ 122حجى انًحهىل = 

 يىنش 2.21=  84.23/ 1.21انتشكُض انًىنش = 

 = انىصٌ ثبنجشاو / انىصٌ انًكبفًء                    ع           ×ح 

  36.5= انىصٌ /   2.21/1222 ×5

 جشاو 1.3انىصٌ = 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -أضجط يعبدالد انتأكسذ واالختضال انتبنُخ: -0
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