تمارين….األستاذ عزيز حاليب
تًزٌٍ 1
ٌتفاػم إٌٌٔ األنٕيٍٍُٕو  Alيغ إٌٌٔ انٍٓذرٔكٍذ  OHحٍج ٌتكٌٕ راطة أتٍض ٍْذرٔكظٍذ األنٕيٍٍُٕو صٍغتّ .Al(OH)3
 .1أكتة يؼادنح انتفاػم انًتٕاسَح .
َ .2زؼم  n(Al3+)=0,2molتتفاػم يغ n(OH )=0,3mol
أ  -أَزش انزذٔل انٕصفً نٓذا انتحٕل .
ب -حذد انتمذو األلصى ٔ اطتُتذ انًتفاػم انًحذ .
د -أحظة كتهح انزاطة انًتكٌٕ
تًزٌٍ 2
َحزق  4gيٍ انحذٌذ  Feفً حزى  V=1Lيٍ غاس حُائً األٔكظزٍٍٔ ،فك انًؼادنح 4Fe  3O 2  2Fe 2O3 :
 -1أَزش رذٔال نتطٕر انتفاػم انحاصم تٍٍ انحذٌذ ٔ غاس حُائً األٔكظزٍٍ
-2أحظة كًٍح يادج كم يٍ انحذٌذ ٔ غاس حُائً األٔكظزٍٍ فً انحانح انثذئٍح
-2أحظة كًٍح يادج كم يٍ انحذٌذ ٔ غاس حُائً األٔكظزٍٍ ػُذيا ٌأخذ انتمذو انمًٍح . x=0,05mol
 -3أٔرذ لًٍح انتمذو األلصى . x max
 -4أحظة كًٍح يادج كم يتفاػم فً انحانح انُٓائٍح ٔ ،اطتُتذ انًتفاػم انًحذ
انحزى انًٕنً . Vm= 24 ℓ.moℓ -1
تًزٌٍ 3
0
 ػُذ انشزٔط انؼادٌح نذررح انحزارج ٔ انضغظ َ، P  1.atm ٔ   20 Cحزق طزف شزٌظ يٍ انًغُشٌٕو ) (Mgكتهتّ ، m=6gحى َذخهّ تظزػح فً لارٔرج تٕرذ فٍٓا كًٍح ٔافزج يٍ غاس حُائً انكهٕر  Cl 2 فٍحذث تفاػم شذٌذ ٌتٕلف تؼذ احتزاق شزٌظ
3+

-

انًغُشٌٕو تأكًهّ  ،حٍج ٌُتذ ػٍ ْذا انتفاػم رظى صهة أتٍض  ْٕ ،كهٕرٔر انًغُشٌٕو   MgCl 2 كتهتّ .m’=23,75 g
 .1يخم خطاطح انتحٕل انكًٍٍائً انحاصم يحذدا انحانح انثذئٍح ٔ انحانح انُٓائٍح
 .2حذد انًتفاػالخ ٔ انُٕاتذ.
 .3أكتة انًؼادنح انًتٕاسَح نهتفاػم انحاصم .
 .4أحظة )  n (Mgكًٍح يادج انًغُشٌٕو انًتٕارذج فً انكتهح  mنشزٌظ انًغُشٌٕو
 .5أٔرذ ’’ mكتهح غار حُائً انكهٕر انًتفاػهح  ،حى اطتُتذ )  V (Cl 2حزًّ انًتفاػم.
َؼطً. Vm= 24 ℓ.moℓ -1 ٔ . M(Mg)= 24 g.moℓ -1 :
تًزٌٍ 4
-1
َأخذ حزًا  V1=20mlيٍ يحهٕل  S1نكثزٌتاخ انُحاص  IIتزكٍشِ ٔ C1=0,1mol.lحزًا  V2=20mlيٍ يحهٕل S2
نٍٓذرٔكظٍذ انصٕدٌٕو  C2 =0,1mol.l -1حى َخهظ انًحهٕنٍٍ .
 -1ارزد األَٕاع انكًٍٍائٍح انًكَٕح نهًزًٕػح انكًٍٍائٍح فً انحانح انثذئٍح يحذدا انحانح انفٍشٌائٍح نكم َٕع .
 -2أػظ األَٕاع انكًٍٍائٍح انًكَٕح نهًزًٕػح انكًٍٍائٍح فً انحانح انُٓائٍح يحذدا انحانح انفٍشٌائٍح نكم َٕع .
 -3اكتة انًؼادنح انحصٍهح انًتٕاسَح نهتفاػم انحاصم .
 -4احظة كًٍح انًادج انثذئٍح نكم يٍ انًتفاػالخ
 -5حذد انتمذو األلصى  xmنهتفاػم ٔ انًتفاػم اليحذ ٔ اطتُتذ حصٍهح انًادج .
تًزٌٍ 5
 -1أكتة يؼادنح احتزاق انكزتٌٕ فً غاس حُائً األٔكظزٍٍ.
َ -2حزق  1,3molيٍ انكزتٌٕ فً  4molيٍ غاس حُائً األٔكظزٍٍ.
 :2-1أَزش رذٔال نتطٕر انتفاػم انحاصم تٍٍ انكزتٌٕ ٔ غاس حُائً األٔكظزٍٍ  :2-2أحظة كًٍح يادج كم يٍ انكزتٌٕ ٔ غاس حُائً
أٔكظٍذ انكزتٌٕ ػُذيا ٌأخذ انتمذو انمًٍح . x  0, 2mol
 -3تكٌٕ لًٍح انتمذو األلصى ًْ ، x max  1,3mol :أحظة كًٍح يادج كم يتفاػم يتثك فً انحانح انُٓائٍح ٔ ،اطتُتذ انًتفاػم انًحذ .
تًزٌٍ 6
ٌحتزق األنٕيٍُٕو فً حُائً األٔكظزٍٍ ،فٍُتذ ػُّ أٔكظٍذ األنٕيٍُٕو . Al 2O3
 -1أكتة انًؼادنح انكًٍٍائٍح نٓذا انتفاػم ٔ ٔاسَٓا.
َ -2ذخم  0,54gيٍ األنٕيٍُٕو غً لارٔرج تحتٕي ػهى  1, 44lيٍ غاس حُائً األٔكظزٍٍ.
 :2-1أحظة كًٍح يادج انًتفاػالخ فً انحانح انثذئٍحَ .ؼطً V m  24l .mol 1 ٔ M (Al )  27 g .mol 1 :
 :2-2أحظة انتمذو األلصى  x maxنهتفاػم.
 :2-3اطتُتذ حصٍهح انًادج فً انحانح انُٓائٍح.
 -3يخم يثٍاٍَا تغٍز كًٍاخ يادج األنٕيٍُٕو ٔ كًٍاخ يادج غاس حُائً األٔكظزٍٍ تذالنح انمذو  xػهى َفض َظًح انًحٕرٌٍ.
 -4اطتُتذ يثٍاٍَا لًٍح انتمذو األلصى . x max

