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  :-أخت ػٍ خًٛغ األعئهخ انزبنٛخ 

( دسخخ 15)                        (خًظ دسخبد نكم َمطخ)       :-انغؤال األٔل
:- اخبثخ انغؤال االٔل 

 

خٕٖ يبْٕ انزغٛش انزٖ ٚطشأ  2.85يههٛهزش  رسذ ضغظ  280رشغم كزهخ يؼُٛخ يٍ غبص زدًب لذسح  -1

 خٕٖ فٗ َفظ انذسخخ يٍ انسشاسح 0.85ػهٗ انسدى ػُذيب ٚصجر انضغظ 

P1V1= P2V2 

2.85×280= 0.85×V2 

V2= 938.8 

________________________________________________________ 

ٔرسذ ضغظ ( و 10 )-خشاو يٍ غبص ثبَٗ أكغٛذ انكشثٌٕ فٗ دسخخ  11أزغت انسدى انز٘ ٚشغهّ  -2

.  44يههٗ صئجك ػهًب ثأٌ انٕصٌ اندضٚئٗ نهغبص انًزكٕس  500

االخبثخ 

T = t + 273  

T = -10 + 273 = 263 

P v= n RT     

500/760 × V = 11/44 × 0.082 ×263  

V = 8.195 L  

 ______________________________________________________________

SPرؼطٗ رسح انكشثٌٕ ْدُب يٍ انُٕع   -
3
  ،SP

2
 ،SP  . ٔضر انزفغٛش انؼهًٗ يؼطٛب يثال نكم يغ سعى

. شكهخ    انفشاغٗ

 

وضح التفسير العلمى معطيا مثال لكل .  SP3  ،SP2 ،SPتعطى ذرة الكربون هجنا من النوع  -2

 .مع رسم شكلة الفراغى

 االخبثخ

 
Spتهجين  -أ 

 روابط الكربون األحادية  3



 2pإلى مدار  2sيمكن تصور ىذا النوع من التيجين عمى أنو إزاحة إبتدائية إللكترون  
الخالى ليعطى أربعة إلكترونات مفردة فى أربع أوربتاالت  

 

 

 
                                                                         

 

         2s           2px  2py  2pz                    2s          2px  2py  2pz  
 

مل أن ىذه الييئة تش وبما. وتتداخل ىذه المدارات لتعطى ىيئة ثابتة ألربعة أوربتاالت متكافئة
spلذا يسمى ىذا التيجين  2pوثالث مدارات من  2sمدارًا واحدًا من 

لذا فالروابط األربع التى . 3
spيكونيا الكربون فى مركباتو المشبعة ىى من تيجين 

ونتيجة لذلك فيى مرتبة بزوايا . دائماً  3
ربون بشكل ثابتة بين الواحدة واألخرى إضافة إلى كونيا متكافئة وتتوزع الروابط حول ذرة الك

فإن الروابط ستكون  (II, 1)متماثل بحيث إذا أتخيل أحد أن الذرة تقع فى مركز رباعى السطوح 
. ( tetrahedral carbon )ىا رباعية السطح نأ نموجيو نحو زواياه أو ليذا تعرف ذرة الكربو

2s 2px 2pz2py1s sp3 sp3   sp3 sp3
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ليذه الروابط الموجودة حول الكربون بالييئة  ويسمى التركيب ذو األبعاد الثالثة أو الفراغى

(configuration)  ويرسم عادة كما ىو مبين فى شكل(III)  حيث يدل الخط المنقط عمى أن
الرابطة تقع خمف مستوى الورقة والخط الغامق الكامل يدل عمى أن الرابطة تقع أمام مستوى 

ىى صورة مرآة لمييئة  (IV)والييئة . قةالورقة والرابطتان الباقيتان تقعان فى نفس مستوى الور
(III) . وعند تغير ىيئة الكربون المتفاعل من(III)  إلى(IV) نقالب الييئةاب فيعر .



والغالف . ويمكن أن تحتوى األغمفة المختمفة لذرة ما عمى عدد محدود من اإللكترونات 
(K. Shell) (K) والغالف. ال يمكن أن يحتوى عمى أكثر من إلكترونين "L`  ال يحتوى عمى

عمى أقصى عدد من اإللكترونات كما فى النيون  “L“وعندما يحتوى الغالف . أكثر من ثمانية
 ويمكن أن يحصل ذلك (Stable octet)فيتكون عندنا ما يسمى بالتركيب الثمانى المستقر 

وفى .وذرات أخرى فى الصف الثانى من الجدول الدورى بتكوين روابط مع ذرة مناسبة لمكربون
ولذلك فإن فى . حالة الكربون يحتاج إلى أربعة إلكترونات أخرى لموصول إلى ىذه الييئة الثابتة

Spترتبط ذرات األيدروجين األربعة بيذه المدارات الميجنة  (CH4)الميثان 
3

مكونة أربعة روابط  
الكربون ويجب مالحظة أن ذرة  .سيجما نتيجة التكافؤات نحو قمة ىرم رباعى متساوى األضالع

وروابط الكربون األحادية  -تبقى شحنتيا متعادلة ألنيا مشتركة مع أربع ذرات من الييدروجين 
spفى تيجين 

كما أن طول الرابطة بين ذرة . ( Sigma bonds )جميعيا من النوع سيجما  3
A )أنجستروم  1, 10الكربون وذرة األيدروجين 

o
والزاوية المحصورة بين أى من الروابط  ( 

كما أن كسر الرابطة الفردية يحتاج إلى طاقة مقدارىا . 5 109, 5الرابطة المجاورة ليا تبمغ و
. مول/كالورى كيمو 104

Spفإن ثالثة مدارات ميجنة  CH3-CH3أما فى حالة جزيئ اإليثان 
من كل ذرة كربون ترتبط  3

Spبثالثة ذرات ىيدروجين بروابط سيجما بينما المدار الميجن 
كل ذرة كربون يرتبط  الرابع من 3

مع مثيمو من ذرة الكربون األخرى مكونا رابطة سجما أيضا بين ذرتى الكربون وتكون الزاوية بين 
يالحظ أنو عند ارتباط ذرتى كربون برابطة فردية يكون لذرتى الكربون . 109.5الروابط حوالى 
الرسم شكل كال من  ويتضح من. حول المحور المكون لمرابطة free rotationحرية الدوران 

. جزئ الميثان واإليثان وكذلك حرية الدوران حول الرابطة الفردية
Sp تهجين -ب 

2
 روابط الكربون الثنائية 

يتكون لدينا تيجين وبذلك  2sفقط مع أوربتال  2pعندما تتيجن إثنان من أوربتاالت  
أن الشكل اليندسى ليذا كما . تكون األوربتاالت الضرورية لتكوين ثالث روابط سيجما متكافئة

بين  5 120لمروابط الثالثة أن تقع فى مستوى واحد وبزاوية النوع من اليجين تكون بشكل يسمح 
عمى مستوى  الباقى فإنو يقع فى مستوى أعمى من الطاقة ومتعامد Pوأوربتال . الواحدة واألخرى

الغير مشترك  2pربتال ألو Lateral overlap األوربتاالت مما يسمح لو بالتداخل جنبا لجنب
. فى التيجين مع مثيمو من ذرة الكربون األخرى مكونًا رابطة من النوع باى 

 CH2 = CH2ومثال ذلك جزئ اإليثمين  
   مستوى                                                                   

 2p                2p                                          لطاقة    

    E          2p                 2s  



                                                                         sp
2
      

                 s                   1s                      1s   
 

Spتهجين    
حالة الثبات              لحالة المثارة    ا               2

وعمى العكس من حرية الدوران حول الرابطة الفردية بين ذرتى الكربون فى اإليثان والمركبات 
 المشبعة يحدث إعاقة لمدوران حول الرابطة الزوجية فى األلكينات

 

2s 2px 2pz2py1s sp2 sp2 sp2
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 ثية روابط الكربون الثال Spتهجين  -جـ  
ليكون عمى ذرة الكربون   2pمع أوربتال واحد فقط من أوربتال  2sإن إتحاد أوربتال  

عمى كل ذرة كربون بدون تيجين   2pويبقى مدارين من  Spمدارين ميجنين كل منيما عبارة 
 CH ومثال ذلك تكون جزئ األستيمين  Spمتعامدين معًا ومع مستوى المدارين الميجنين 

CH تداخل حيث يؤدى الoverlap  مع ذرة كربون ميجنة بنفس الطريقة إلى تكوين رابطتين من
 :النوع باى 

 "  ورابطة واحدة من النوعSigma  لتكوين رابطة ثالثية مميزة لممركبات اإلستيمينية
. ومجاميع النتريل

 مستوى                                                                 

قةالطا       2p                  2p                                      

    E        2p                   2s  

                                                                         sp
2
    



                s                    1s                      1s   

 

حالة الثبات      الحالة المثارة                   Spتيجين   

 
من كل ذرة كربون بذرة أيدروجين لتطوين  Spط أوربيتال ميجن بيالحظ أنو فى اإلستيمين يرت

من كل ذرة كربون مع مثيمو من ذرة   Spرابطة سيجما بينما يرتيط األوربتال الثانى الميجن 
بينما يحدث تداخل جنبا إلى جنب  -رى مكونا رابطة سيجما بين ذرتى الكربونالكربون األخ

Lateral overlap  2بين األوربتالين الغير ميجنينp لذرة كربون مع مثيمتيا ذرة الكربون األخرى
كما يالحظ أن الذرات األربعة المكونة لإلستيمين تترتب فى شكل خطى ". "وتكون رابطتين باى 

.  180بزاوية  Linealأو مستقيم 
 

    (دسخخ 15)                       (خًظ دسخبد نكم َمطخ)                 :-انغؤال انثبَٙ

 (اخزبس خًغخ ) :-أكزت يب رؼشفخ ػٍ كال يٍ يًبٚأرٗ  -1

 -انشاثطخ انًؼذَٛخ -انشاثطخ االٚذسٔخُٛٛخ –ػذد انكى انًغُبطٛغٗ  -انضغظ انجخبسٖ – ػذدانكى انشئٛغٗ

 ثٕٚملبٌَٕ 

 

 االخبثخ

:  The vapor pressure of liquidالضغط البخارى للسائل 

فإن عملٌة التبخٌر تحدث كالمعتاد ولكن ( فى حٌز محدود)إذا وضع سائل تحت ناقوس  

الجزٌئات الغازٌة ال تتسرب ألنها تجد نفسها مقٌدة بالحركة فى نطاق محدود وتصطدم بجدار الناقوس 

كما أن بعض الجزٌئات الغازٌة تأخذ  -لما إزداد عدد الجزٌئات الغازٌة وبذلك تسبب ضغطا ٌزداد ك

طرٌقها إلى السائل وبإستمرار عملٌة التبخٌر والتكثٌف تصل إلى النقطة التى ٌتساوى فٌها عدد 

الجزٌئات التى تخرج من السائل وتتحول إلى غاز مع عدد الجزٌئات التى تتحول من غاز إلى سائل مع 

جربة أجرٌت فى درجة حرارة ثابتة وٌمكن القول أنه عند هذه النقطة ٌتساوى معدل مالحظة أن الت

التبخٌر مع معدل التكثٌف وٌسمى الضغط الذى تحدثه جزٌئات الغاز على سطح الناقوس عند هذه 

وٌالحظ أنه لكل سائل ضغط بخارى معٌن ٌتوقف على ( vapor pressure)النقطة بالضغط البخارى 

 .درجة الحرارة

  _________________________________________________________

فى حالت ازتباط ذزة االيدزوجيي برزة عنص أخس له دزجت عاليت هي السالبيت  :-السابطت االيدزوجينيت  -أ

، هثل االوكسيجيي والنتسوجيي والفلوز  

 

_________________________________________________________

 ______



يمكن تفسير جميع الخواص الطبيعية للمعادن اذا افترضنا أن بلورة المعدن  :-الرابطة المعدنية -هـ

تتكون من ايونات موجبة تكون محاطة بسحابة من االلكترونات التكافؤ أو كأنها مغمورة فى بحر من 

تكافؤ لجميع الكترونات التكافؤ وترتبط ببعضها عن طريق قوى التجاذب بينها وبين الكترونات ال

  الذرات فى البلورة

_________________________________________________________

 ______ 

: Boyle's lawقانون بويل   

ٌنص قانون بوٌل على أنه عند ثبوت درجة الحرارة فإن حجم كتلة معٌنة من غاز ما ٌتناسب  

الغاز إلى الضعف فإن الحجم ٌقل إلى  فمثال إذا زاد ضغط. تناسبا عكسٌا مع الضغط الواقع علٌه

. النصف وإذا قل الضغط إلى الثلث فإن الحجم ٌصبح ثالثة أمثال الحجم األصلى للغاز

: وٌمكن التعبٌر عن قانون بوٌل رٌاضٌا كاألتى 

    V µ 1/P 

( K)ولكتابة هذه العالقة الرٌاضٌة فى صورة معادلة ٌضاف ثابت 

V = K  1/P  or   PV = K 

وطبقا لقانون بوٌل وعند ثبوت درجة الحرارة ٌتغٌر كل من حجم وضغط كمٌة معلومة من  

. مقدارا ثابتا   PVغاز ما وٌتطلب أن ٌكون حاصل ضربهما 

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أعزُزح انمبٌَٕ انؼبو نهغبصاد يغ زغبة لًٛخ انثبثذ انؼبو نهغبصاد ثٕزذاد انكٛهٕ كبنٕسٖ -2

: Ideal gas lawمعادلة الغاز المثالى             

سبق اإلشارة إلى العالقة بٌن الضغط والحجم ودرجة الحرارة عندما ٌكون أحدهما ثابتا وٌبقى  

ة سلوك الغاز عندما ٌتغٌر عاملٌن من العوامل الثالثة مثل معرفة حجم الغاز عندما تتغٌر بعد ذلك معرف

درجة الحرارة والضغط وذلك عن طرٌق المعادلة العامة للغازات وٌمكن الوصول إلى تلك المعادلة من 

: قانونى بوٌل وشارل كما ٌلى

   V     1/Pقانون بوٌل   

       V    Tشارل  قانون  

    V    T/Pبالجمع بٌن المعادلتٌن  

    V = K  T/P  
(V x P)/T   =   (V1 x P1)/T1   = constant  =  R 

PV = RT 

ٌشغله هو الحجم الذى ( V)بالثابت الجزٌئى للغاز وٌالحظ فى هذه المعادلة أن الحجم ( R)وٌعرف 

وٌعرف الحجم الذى ٌشغله المول ( P)وتحت ضغط ( T)المول الواحد من أى غاز فى درجة الحرارة 

أو الحجم الجزٌئى وإذا إستعملت فى التجارب ( Mole volume)الواحد بإسم الحجم المولى            

: كمٌة تزٌد أو تقل عن المول من الغاز فإن المعادلة تأخذ الصورة العامة التالٌة

PV = nRT 

. كمٌة الغاز بالمول( n)حٌث 

([ M)الوزن الجزٌئى ([ / ]m)الوزن بالجرام =  ]والكمٌة بالمول 

وباإلضافة إلى ذلك فإن الثابت ٌصبح له قٌمة واحدة صالحة لجمٌع الغازات ذات المسلك المثالى ومن 

فة بقانون أفواجادرو الممكن الحصول على قٌمة عددٌة لثابت الغازات من واقع المعلومات المعرو

وتحت ضغط واحد جوى ( 0C)أى عند درجة الصفر المئوى )والقائلة بأنه تحت الظروف القٌاسٌة 



(1 atm. ) لترا وبالتعوٌض بهذه البٌانات  22.414فإن المول الواحد من أى غاز ٌشغل حجم قدره

(. R)العددٌة فى المعادلة نحصل على قٌمة 

R  =  PV/nT 

  (1 atm.) (22.414 liters) 

R =        = 0.082 atm.K-1.mol-1 

       (1 mol) (273 K) 

: حساب ثابت الغازات باالرج

The value of the molar gas constant (R) in ergs: 

. ٌقاس ضغط الغاز بالضغط الناتج عن عمود من السائل الذى ٌحمله هذا الغاز  عجلة الجاذبٌة األرضٌة × كثافة السائل × طول عمود السائل = ضغط الغاز  \

فإن ذلك ٌعنى أن هذا الضغط ٌعادل الضغط الناتج عن عمود من . فإذا كان الضغط مساوٌا لواحد جوى

(. ثانٌة/سم 981وعجلة الجاذبٌة األرضٌة ( 3سم/جم 13.6كثافة الزئبق )سم  76الزئبق طوله 

 22400 x 76 x 13.6 x 981 

R =      = 8.3x107 erg/degres 

  273 

 

: حساب ثابت الغازات بوحدات الكالورى

The value of the molar gas constant (R) in calories: 

. أرج 710×  4.2= لما كان الكالورى  

. بالكالورى( R)بالتعوٌض فى المعادلة السابقة على قٌمة 

R = 8.3 x 107 erg/degres 

R = (8.3 x 107)/(4.2 x 107)   = 1.98 calori/degres. 

نمذ رٕصم خشْبو ثؼذ عهغخ يٍ انزدبسة انٗ انؼاللخ انكًٛخ ثٍٛ يؼذل اَزشبس انغبصاد ٔكثبفزٓب ٔضر  -1

 رنك يغ اثجبد اٌ كثبفخ انغبص رزُبعت طشدٚب يغ انٕصٌ اندضٚٗء نهغبص

لعالقة الكمٌة بٌن معدل إنتشار الغازات وقد توصل جرهام بعد سلسلة من التجارب إلى ا              

وكثافتها وٌنص قانون جرهام على أن معدل إنتشار الغازات تتناسب عكسٌا مع الجذر التربٌعى لكثافتها 

:  فى ظروف موحدة من حٌث درجة الحرارة والضغط وٌعبر عن ذلك رٌاضٌا

R1/R2 =  d2/d1 

. ار الغاز األولمعدل إنتش  R1:  حٌث أن 

  R2  معدل إنتشار الغاز الثانى .

  d1  كثافة الغاز األول .

  d2  كثافة الغاز الثانى .

 

وٌمكن التعبٌر عن معدل إنتشار الغاز بعدد السنتٌمٌترات المكعبة من الغاز التى تنتشر من  

نة لقٌاس معدل إنتشار وٌمكن إجراء تجارب مقار. غشاء مسامى أو التى تمر من فتحة معٌنة فى الثانٌة

الغازات وذلك بمعرفة الزمن الالزم إلنتشار حجم معٌن من الغاز األول ومقارنته بالزمن الالزم 

إلنتشار نفس الحجم من غاز أخر بشرط إجراء ذلك فى نفس الدرجة من الحرارة وتحت ضغط واحد 

. فى الحالتٌن
R1 = V/t1 



R2 = V/t2 

. حجم الغاز  Vحٌث أن  
  t1  من الالزم إلنتشار الغاز األولالز .

  t2  الزمن الالزم إلنتشار الغاز الثانى .

 

: بقسمة المعادلتٌن على بعضهما نجد أن
R1/R2 = (V/t1)/(V/t2) = t2/t1 

رٌاضٌا كما ( M)تتناسب طردٌا مع الوزن الجزٌىء للغاز ( d)وٌمكن إثبات أن كثافة الغاز  

: ٌلى

 PV = nRTالمعادلة العامة للغازات       

 n = W/Mالكمٌة بالمول     

( n)وبالتعوٌض عن قٌمة 

  PV = (W/M) RT 

  الوزن الجزىء(M    )M = (WRT)/PV 

الحجم ÷ الكتلة = الكثافة . . 

وحٌث أن الضغط ودرجة الحرارة ثابتة وعلى ذلك فإن الوزن الجزىء ٌساوى الكثافة أى أن  

   M = d x constant  

 

وعلى ذلك ٌمكن إدماج القوانٌن الخاصة باإلنتشار فى القانون العام التالى والذى ٌمكن  

اإلستفادة منه فى تعٌٌن الوزن الجزىء وكذلك الكثافة لغاز معٌن مجهول بمقارنته بغاز كثافته معلومة 

. أو وزنه الجزىء معلوم

R1/R2 =  d2/d1 = t2/t1 =  M2/M1 

_________________________________________________________

  ____

    (دسخخ 15)                       (خًظ دسخبد نكم َمطخ)   :-نثانغؤال انثب

  :-ػشف كال يٍ  - أ

انؼبيم انًخزضل   -انؼبيم انًؤكغذ –سلى انزأكغذ 

دة التً ٌحدث لها اختزال والعكس بالنسبة للعامل ٌطلق على الما: العامل المؤكسد -

المختزل  

فً  تعبارة عن الشحنة التً تحملها الذرة عندما توزٌع االلكترونا: رقم التأكسد لذرة ما -

 مركب ما بطرٌقة معٌنة 

(  1)-فٌما عدا فوق االكاسٌد فرقم التأكسد ٌساوى ( 2)-رقم التأكسد األكسجٌن ٌساوى  ( أ

ساوى شحنته  رقم تأكسد االٌون ي -

 رقم تأكسد العنصر فً حالته المنفردة ٌساوى صفر  -

 مجموع أرقام التأكسد للعناصر المكونة لمركب ما ٌساوى صفر  -



 (1)+رقم تأكسد الصودٌوم والبوتاسٌوم ٌساوى 

ازغت انُغجخ انًئٕٚخ نهًسهٕل ٔصَٛخ . يهم/خى 1.14ٔكثبفزّ % 28يسهٕل يٍ زًض انكجشرٛك رشكٛضِ 

  حزدًٙ/

اثخ االج

  100×زدى انًسهٕل / ٔصٌ انًزاة   =  حزدًٙ/انُغجخ انًئٕٚخ نهًسهٕل ٔصَٛخ 

انسدى  / انكزهخ= انكثبفخ 

 87.71= انسدى            ارٌ انسدى / 100=  1.14

%  31.91=   100× 87.72/ 28=    حزدًٙ/انُغجخ انًئٕٚخ نهًسهٕل ٔصَٛخ 

يٛههزش ازغت / خشاو 1.202ٔكثبفزخ ( صَٛخٔ–ٔصَٛخ % )28يسهٕل يٍ زًض انكجشٚزٛك رشكٛضِ  -1

 .  رشكٛض انسًض ثبنًٕنش ٔانؼٛبسٖ

 

انحم  

مول   0.287=  98 ÷ 28= انكميت بانمول نحمض انكبسيتيك 

ميههتس   83.1= 1.202 ÷ 100جم محهول وهره تساوى  100هرةانكميت توجد في 

مونس   3.45=  0.0821 ÷ 0.287= انتسكيز انمونس  نحمض انكبستيك 

هـ عيازى  = مونس  1بما ان  

عيازى   6.9=  2 × 3.45= اذن انتسكيز انعيازى 

 

    (دسخخ 15)                       (خًظ دسخبد نكم َمطخ)   :-نشاثغانغؤال ا

يهم يٍ انًسهٕل  25نضو نًؼبدنخ ( أيالذ ثٕربعٕٛو) يسهٕل ٚسزٕٖ ػهٗ ٔازذ أ اكثش يٍ انمهٕٚبد  -1

ع فٗ ٔخٕد دنٛم انفُٕٛل فٛثبنٍٛ ثى اضٛف نُفظ انذٔسق دنٛم  0.1سٚك يٍ زًض انٓٛذسٔكهٕ 50

يب ْٗ يكَٕبد انًسهٕل ثى ازغت ػٛبسٚخ . يهم يٍ َفظ انسًض  30انجشٔيٕفُٕٛل ثهٕ فهضو نهزؼبدل 

 نزش/ ٔٔصٌ كم يكٌٕ ثبندشاو . ٔػٛبسٚخ انًسهٕل كمهٕٖ . كم يكٌٕ 

     30= ، ص        50= ط            

ص       ارٌ انًخهٕط ػجبسح ػٍ ْٛذسٔكغٛذ صٕدٕٚو ٔكشثَٕبد صٕدٕٚو   ≤ط  ثًب اٌ

إذن العٌنة عبارة عن هٌدروكسٌد صودٌوم وكربونات صودٌوم 



 

 

 30= س                                                                                    20= س

 

 

 

 30= ص                                                                                               

 

 

 

 

 

  20x  0.1x 40×1000/1000×25 =3.2= وزن هٌدروكسٌد الصودٌوم

 x 0.1 ×53×1000  /1000×  25 =12.72 60= وزن كربونات الصودٌوم 
 

%  36.26( =  22.08+  41.66)  – 100= للشوائب 

 

____________________  _____________________________________

ػٛبسٖ  0.2يهم ٔرشكٛضِ  400أزغت ٔصٌ ْٛذسٔكغٛذ انصٕدٕٚو انالصو نزسضٛش يسهٕل زدًّ  -1

العيازيت  ×الحجن = الوشى الوكافىء /وشى هيدزوكسيد الصوديوم 

جسام   0.002= 400/1000× 0.2=40/ و

 

NaOH 

NaCl 

Na2 CO3 

NaHCO3 

CO2 + H2O 


