
  
  . (Fe2O3)فيتكون أوكسيد الحديد  (O2)في ثنائي األوكسجين  (Fe)يتم احتراق الحديد 

 .أكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي.1
 .أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل.2
 .من ثنائي األوكسجين 10,0molمن الحديد و  13,0molننجز هذا التحول الكيميائي باستعمال .3

 .حدد التقدم األقصى وحصيلة المادة النهائية.3.1
 .وكسيد الحديد الناتجة عن التفاعلأوكسيد الحديد واستنتج كتلة أحسب الكتلة المولية أل.3.2

 M(Fe)=56 g.mol            M(O)=16 g.mol-1:   معطيات       
 

        
OHأيونات ، +Na،فتتكون أيونات يتفاعل الصوديوم مع الماء         .وثنائي الهيدروجين  −

 .صلكتب معادلة التفاعل الكيميائي الذي حأ. 1  
  .من الماء 1Lمن الصوديوم ،والتي نضعها في الحجم  0,23gنستعمل في هذه التجربة الكتلة . 2  

  .أحسب كميات المادة البدئية للمتفاعالت       
  .استنتج المتفاعل المحد للتفاعل.أنشئ جدوال وصفيا لهذا التفاعل. 3  
  الذي يمكن استنتاجه بالنسبة لحجم المحلول المحصل عليه؟ ما.أحسب كمية مادة الماء المتبقية في نهاية التفاعل. 4  
  .أحسب حجم ثنائي الهيدروجين الناتج . 5  
Naأحسب التراكيز النهائية أليونات .  6  

+
OHو   − .    

11000: الكتلة الحجمية للماء : معطيات  .e g Lρ −= .  
               

    Vm=24mol.L-1: الحجم المولي للغازات في ظروف التجربة 

. 1Sمن الماء الخالص فنحصل على محلول   250mlفي  NaClمن كلورور الصوديوم   m=5,85gنذيب كتلة     -1

. 1Sللمحلول  1Cاحسب التركيز المولي    1-1
mol.l2-=4.102C-1  تركيزه المول S 2من الماء الخالص فنحصل على محلول eVحجما  1Sمن المحلول  10ml1V=نضيف لحجم    1-2

 للماء المضاف . eVاحسب الحجم   

 إلى تكون  2Oمن ثنائي األوكسجين  V=7,2 lفي حجم   Alمن األلومنيوم   m=5,4gكتلة  يؤدي احتراق   -2

 . 3O2Alثنائي أوكسيد األلومنيوم  
 اكتب المعادلة المتوازنة لتفاعل الحاصل .  1-2
 احسب كمية مادة كل من األلومنيوم و ثنائي األوكسجين في الحالة البدئية .  2-2
 حدد المتفاعل المحد للتفاعل .  3-2
 احسب كتلة أوكسيد األلومنيوم الناتج في الحالة النهائية.  4-2
  احسب كتلة المتفاعل المتبقي في الحالة النهائية .  5-2

 M(Cl)=35,5g.mol.l 1-;  M(Na)=23g.mol.l1-;  M(Al)=27g.mol.l 1-M(O)=16g.mol.l   ;-1:  نعطي
1                 -= 24 l.mol mV 

يؤدي التفاعل بين الحديد و الكبريت إلى تكون كبريتور الحديد.

  من الحديد لنجاز تفاعل حسب تناسبية معادلته. ما هي10g – ما هي كثلة الكبريت التي يجب مزجها مع 1

كتلة كبريتور الحديد المحصل عليه.

قع على 2 صل في الوا ك في هذا15,50g – نح جم الهواء الذي شار اهو ح ديد. اشرح لماذا. م من كبريتور الح   

التفاعل إذا اعتبرنا أنه ليوجد أوكسيد الحديد ضمن النواتج.

Vm = 24L.mol−1نأخد الحجم المولي 

 النحاس وغاز ثناءي أوكسيد الكربون.II مع أوكسيد النحاس Cينتج عن تفاعل الكربون 

 – أكتب معادلة التفاعل متوازنة.1

.II من أوكسيد النحاس 15g – أحسب كثلة الكربون التي تتفاعل كليا مع 2

 الناتج في الشروط النظامية.CO2 – أوجد في هذه الحالة كثلة النحاس الناتجة، ثم حجم 3

Vm = 22,4 l/mol, M(  ) = 12 g/mol, M(  ) = 63.5 g/mol, M(  ) = 16 g/molنعطي : 

               

               

  :حصيلة المادة


