
 

 

 

 

 

 انخذهيهيت نًبدح كًٛٛبء َظر٘ايزسبٌ  إلخبثخًَٕذج اضزرشبدٖ 
 ٔقبٚخ انُجبدنطالة انفرقخ انثبنثخ شعجخ 

 انثبَٗا اندراضٙانفصم  2012/2013 اندبيعٙانعبو 
 

 

   -: األٔلانطؤال  إخبثخ

 

 يض  دجى انقهوى                     عيبسيت انذبيض                       دجى انذب( 1)

    Phthع      0.2                                     30                                  25        

   b.p.bع            20                                 48                                      0.1 

 5وانثبَيت في  4ي في ورنك بضشة انًعبدنت االون حوديذ دجى انقهوى -أوال:

       Phthع      0.2                                     120                                  100        

 b.p.bع    0.1                                       240                                   100      

   حوديذ عيبسيت انذبيض -ثبَيب :

 عذد يكبفئبث انذبيض بعذ انخخفيفانذبيض قبم انخخفيف =  عذد يكبفئبث

120x 0.2  ح =x 0.1   

 يهم  240ارٌ ح = 

          = ط    Phthع   0.1                               240                             100        

 = ط +ص b.p.bع    0.1                             240                             100      

 ارٌ يكوَبث انًذهول عببسة عٍ هيذسوكسيذ صوديوو

 يههيجشاو / نخش  x0.1 x40 x 1000  /100 =9600 240وصٌ هيذسوكسيذ انصوديوو ببنًههيجشاو/ نخش=

 

 ئبد ْٛدرٔكطٛد انجٕربضٕٛو عدد يكبفئبد زًض انٓٛدرٔكهٕرٚك = عدد يكبفئبد ْٛدرٔكطٛد انصٕدٕٚو + عدد يكبف -2
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 انٕزٌ ثبندراو نٓٛدرٔكطٛد انجٕربضٕٛو ع  = انٕزٌ ثبندراو نٓٛدرٔكطٛد انصٕدٕٚو + xذ 

  انٕزٌ انًكبفٗء                              انٕزٌ انًكبفٗء                     1000

100x0.2         +    ش   - 1.07=    ش 

1000                 40               56 

 خراو   0.945خراو    اذٌ ٔزٌ ْٛدرٔكطٛد انصٕدٕٚو =  0.945ش =  

 خراو  0.125=    0.945 – 1.07اذٌ ٔزٌ ْٛدرٔكطٛد انجٕربضٕٛو = 

 % 88.3% نٓٛدرٔكطٛد انصٕدٕٚو =

 %  11.6% نٓٛدرٔكطٛد انجٕربضٕٛو =

  % 0.1=  11.6+  88.3 -100زطبة انُطجخانًئٕٚخ نهشٕائت = 

  عٛبرٚخ انًسهٕل  ٔعهٗ انطبنت زطبة

 

 عذد يكبفئبث هيذسوكسيذ انبوحبسيوو = عذد يكبفئبث دًض االوكسبنيك   ( 3)

 ع                         =     انوصٌ ببنجشاو    xح                     

  انوصٌ انًكبفيء                                  1000                      

                      50x  0.4                           =1.26      

                       1000                              18x   +90   /2  

  2ارٌ عذد جضيئبث يبء انخبهوس = 

 % x  100   =28.6 126/ 36% انًئويت نًبء انخبهوس = 

 

 جشاو  0.45=  100/  90 × 0.5=   وصٌ انفضت في انعًهت انفضيت        -4

  Ag=  عذد يكبفئبث انفضت    KSCNعذد يكبفئبث ثيوسيبَبث انبوحبسيوو

 ع   0.08=     108/  0.45=      1000/  50   ×ع  

-----------------------------------------------------------------------------



   -:  انثبَٙ انطؤال إخبثخ

ٔضححر كٛححك ًٚكُححك زطححبة زبثححذ اعرححساٌ نزفبعححم عكطححٙ ثًعهٕيٛححخ انزركٛححس انًححٕنر نهًححٕاد  ( أ

 انًزفبعهّ ٔانًٕاد انُبردخ يٍ انزفبعم .

 ٚكزت عبدح انزركٛس انًٕنرنهًٕاد انزٗ فٗ انطرف اعًٍٚ )َٕارح انزفبعم ( فٗ انجطط  -

 فبعهخ ( فٗ انًقبوٚكزت عبدح انزركٛس انًٕنرنهًٕاد انزٗ فٗ انطرف اعٚطر)انًٕاد انًز -

عهٗ انُطجخ ثٍٛ كًٛبد انًٕاد انُبردخ يٍ انزفبعم ٔانًحٕاد انُبردحخ يحٍ  kٚدل انعدد انثبثذ  -

 انزفبعم عُد اعرساٌ فٗ درخخ زرارح يعُٛخ

 اذا كبَذ درخخ انسرارح زبثزخ فأٌ زبثذ اعرساٌ ٚظم زبثزب ع ٚزغٛر  -

زعبكطٍٛ ٔعهٗ ذنك فأٌ انعٕايم انًطحبعدح زبثذ اعرساٌ عجبرح عٍ انُطجخ ثٍٛ ضرعزٗ رفبعهٍٛ ي -

 ع ٚؤزر عهٗ زبثذ اعرساٌ  عَٓب رطرع يٍ كم يُٓب ثُفص انُطجخ

زؤزر درخخ انسرارح عهٗ زبثحذ اعرحساٌ عٌ درخحخ انسحرارح ع رحؤزر عهحٗ ضحرعخ انزفحبعهٍٛ ثحُفص  -

 اندرخخ أٖ اٌ ازد انزفبعهٍٛ ٚكٌٕ أضرع يٍ اعخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   -أعداد األكطدح نهكهٕرٚد  فٙ :ررت انصٛغ انزبنٛخ رُبزنٛب  زطت قٛى  ( ج

                               NaOCl   -  ClO4
-   -  Cl-   -  NaClO3 

 انزررٛت انزُبزنٗ

1- ClO4
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4- NaClO3
 



 

 نهًسبنٛم انزبنّٛ :   pOHٔ انـ   pH أزطت رركٛس إٌٔٚ األٚدرٔخٍٛ ٔ األٚدرٔكطٛم ٔ انــ د( 

10عٛبر٘ عهًب ثأٌ زبثذ انزأٍٚ نّ ٚطبٔ٘ )  0.001سِ  يسهٕل زًض خهٛك رركٛ -1
5

 . ) 

 يٕنر  .   0.0001رركٛسِ    NaClيسهٕل يهر   -2

 يٕنر    .  0.01رركٛسِ    NaOHيسهٕل يهر   -3

 

 يونش  وهودبيض ضعيف  0.001دبيض انخهيك  حشكيضة انًونش  -1

Hحشكيض 
+ 

 ٍ انذًضثببج حأي x= انجزس انخشبيعي نهخشكيض انًونش نهذًض       
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 .   pHدسبة حشكيض ايوَبث االيذسوجيٍ وااليذسوكسيم وكزنك سقى 

 يٕنر  .   0.0001رركٛسِ    NaClيسهٕل يهر   -2

 انًهخ يذهول يخعبدل انخبثيش 
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