املطتْ 4: ٚمتْضط

متْضط٘  :دلاٍسٖ عبداهلل – ٓيازّ

مً اعداد االضتاذّ :الدقدّز امحد

متازًٓ الدعه للعطل٘ السبٔعٔ٘ خاص٘ بــ  4متْضط
التنسًٓ االّل:
 اجلص ٛاالّل :اعط الصٔغ٘ الهٔنٔا ٜ٘ٔالصازدٓ٘ ّ اجلصٓ ٘ٔٝللنحالٔل للتالٔ٘ :
 -1ذللْل نلْز االملئْو
 -- 4ذللْل نلْز اهلٔدزّدني

اسم الشاردة

زمــــصٍا

االملهيوم

Al3+

احلديد الثهائي

Fe2+

 - 2ذللْل نربٓتات اليحاس
 - 5ذللْل نلْز الكصدٓس

الهحاس

Cu2+

الكلور

Cl-

الزنك

Zn2+

القصدير

Sn2+

 - 3ذللْل ىرتات الفض٘
 - 6ذللْل نلْز الصىو

اهليدروجني

H+

الفضة

Ag+

الهرتات

NO3-

 اجلص ٛالجاىٕ  :انتب معادل٘ التفاعل بالصٔغتني الصازدٓ٘ ّاجلصٓ ٘ٔٝحادث٘ يف التفاعالت التالٔ٘ :
أ) تفاعل ذللْل محض نلْز اهلٔدزّدني مع ىرتات الفض٘ .
ب) تفاعل ذللْل محض الهلْز املا ٛمع معدٌ الصىو .
ت) تفاعل ذللْل نربٓتات اليحاس مع معدٌ األملئْو.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التنسًٓ الجاىٕ :زلسٖ عنلٔ٘ التحلٔل الهَسبا ٕٜللنحلْل ما ٕٜشازدٖ باضتعنال ّعا ٛالتحلٔل الهَسبا ٕٜمطسٓاِ
مً الغسافٔت مْصْل بدازٗ نَسبا ٜ٘ٔننا ٍْ مْضح يف الْثٔك٘ -1-
 مً خالل الْثٔك٘  -1-اضتيتر :
أ) اضه احمللْل الصازدٖ .
ب) الصٔغ٘ الصازدٓ٘ ّ اجلصٓ ٘ٔٝهلرا احمللْل .
ت) اضه نل مً املطس (A) ٚو املطس. (B) ٚ
 بعد مدٗ ىغلل الكاطع٘ :
 )1صف ماذا حيدخ يف ٍرِ التذسب٘ .
,
2+
 )2عني عل ٙالسضه دَ٘ حسن٘ نل مً Cl Sn
 )3انتب املعادل٘ الهٔنٔا ٜ٘ٔاحلادث٘ عيد نل مطس.ٚ
 )4اضتيتر املعادل٘ اإلمجالٔ٘ هلرا التحلٔل الهَسبا.ٕٜ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التنسًٓ الجالح :ىضع ننٔ٘ قلٔل٘ مً بسادٗ الصىو ( )Znيف اىبْب اختباز ثه ىطهب ننٔ٘ مياضب٘ مً ذللْل

محض نلْز املا , ٛفٔيطلل غاش ّٓتصهل ذللْل نلْز الصىو  ,اىظس الْثٔك٘ ()1
 -1انتب الصٔغ٘ الهٔنٔا ٜ٘ٔالصازدٓ٘ لهل مً :
 --ذللْل نلْز الصىو محض نلْز املا.ٛ
 -2ضه الغاش امليطلل ثه أنتب الصٔغ٘ الهٔنٔاّ ,ٜ٘ٔبني طسٓك٘ الهصف عيُ.
 -3انتب معادل٘ التفاعل الهٔنٔا ٜ٘ٔاحلادث٘ ّ ّاشىَا ّذلو بالصٔغتني
ب) اجلصٓ. ٘ٔٝ
أ) الصازدٓ٘
 بعد ىَآ٘ التفاعل ىضع ننٔ٘ مً احمللْل نلْز الصىو الياتر يف ّعا ٛالتحلٔل
+
الهَسبا ّ ٕٜىْصل الْعا ٛبدازٗ نَسبا , ٜ٘ٔثه ىضٔف بعض الكطسات مً ذللْل ىرتات الفض٘ ) (Ag + NO 3للهنٔ٘
املتبكٔ٘ يف االىبْب مً احمللْل نلْز الصىو ,فٔيتر دطناٌ احدٍنا عل ٙشهل زاضب ابٔض ٓطْد بْدْد الضْ.ٛ
أ)
ب)
ت)
خ)

1

أعطّ السضه التخطٔطٕ لدازٗ دبسب٘ التحلٔل الهَسبا ٕٜثه صف ما حيدخ فَٔا.
أنتب معادل٘ التفاعل احلادث٘ عيد نل مطس ٚثه اضتيتر املعادل٘ االمجالٔ٘ هلرا التحلٔل الهَسبا.ٕٜ
ضه الساضب االبٔض الياتر ثه بني مدلْلُ نٔنٔأٜا.
انتب معادل٘ التفاعل الهٔنٔا ٕٜاحلادث٘ بني ذللْل ىرتات الفض٘ ّ ذللْل نلْز الصىو بالصٔغتني:
 --اجلصٓ٘ٔٝ الصازدٓ٘

مً اعداد :االضتاذ ّالدقدّز امحد
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املطتْ 4: ٚمتْضط

متْضط٘  :دلاٍسٖ عبداهلل – ٓيازّ

مً اعداد االضتاذّ :الدقدّز امحد

متازًٓ الدعه للعطل٘ السبٔعٔ٘ خاص٘ بــ  4متْضط
التنسًٓ االّل :تطري ضٔازٗ ) (Sخلفٔ٘ الدفع ذات ثكل  10000Nعل ٙطسٓل ) (Cمطتكٔه أفكٕ  ,اىظس الْثٔك٘ -1-
1cm
 -1مجل عل ٙالْثٔك٘  -1-ثكل الطٔازٗ باستعمال سلم الرسم5000N :
 -2متجل الْثٔك٘ –  -2رلطط الطسع٘ حلسن٘ الطٔازٗ.
أ) حدد مساحل حسن٘ الطٔازٗ مع ذبدٓد دلاهلا الصمين ّ طبٔع٘
الْثٔك٘ -1-
الطسع٘ يف نل مسحل٘.
ب) اضتيتر مً خالل املخطط :
 -1املسحل٘ اليت تْقفت فَٔا الطٔازٗ ّمدٗ تْقفَا.
 -2اللحظ٘ اليت اضتعنل فَٔا ضاٜل الطٔازٗ املهابح ّنه دامت.
 -3حلظ٘ اىطالم الطٔازٗ مً ددٓد.
 -4مجل الكْ ٚاملؤثسٗ عل ٙاحد ٚالعذالت احملسن٘ للطٔازٗ حلظ٘:
 اضتعنال الطاٜل للنهابح .
 اىطالم الطٔازٗ مً ددٓد.
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التنسًٓ الجاىٕ :ىعلل نسٓ٘ معدىٔ٘ ) (Bبْاضط٘ خٔط)  ( fعاشل مسبْط احد اطسافُ حبامل معدىٕ .
 احلال٘  : -1-ىكسب مً الهسٓ٘ ) (Bقضٔب شدادٕ )  ( Vننا يف ننا ٍْ مبني يف الْثٔك٘(.)1
 -1بسأٓو  ,ملاذا مل تغري الهسٓ٘ ) (Bمْضعَا؟
 -2مجل نٔفٔا الكْ ٚاملؤثس عل ٙالهسٓ٘ ) (Bيف ٍرِ احلال٘.
 احلال٘ :-2-ىكسب مً الهسٓ٘ ) (Bقضٔب شدادٕ )  ( Vبعد دلهُ عل ٙقطع٘ مً الصْف.
 -1ضه نل الظاٍسٗ ثه صف ما حيدخ بصهل علنٕ صحٔح لهل مً:
ب) للهسٓ٘ )(B
أ) للكضٔب الصدادٕ) ( V
 -2مجل نٔفٔا الكْ ٚاملؤثسٗ عل ٙالهسٓ٘ ) (Bيف ٍرِ احلال٘.
 -3ىطتبدل اخلٔط)  ( fخبٔط سلاضٕ زفٔع  ,صف ما حيدخ للهسٓ٘ يف ٍرِ احلال٘.
 احلال٘  : -3-سلسم اخلٔط )  ( fفتطكط الهسٓ٘ ) (Bسلْ ٚاالزض  ,بإٍنال تأثري اهلْا:ٛ
أ) أذنس الكْ ٚاملؤثسٗ عل ٙالهسٓ٘ ) (Bاثيا ٛالطكْط .
ب) صف نٔف تتغري ضسع٘ الهسٓ٘ ) (Bبعد حسم اخلٔط )  ( fثه مجلَا بصهل نٔفٕ بٔاىٔا.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التنسًٓ الجالح :الهجري مً العاٜالت ال تَته حبنآ٘ اىفطَه ّ ممتلهاتَه ضد خطس الهَسبا ٛاال بعد فْات االّاٌ
متجل الْثٔك٘ ادىاِ رلطط للرتنٔب نَسبا ٕٜإلحد ٚاملياشل ,ازلصت دٌّ االضتعاى٘ مبختص يف دلال الهَسبا.ٛ
 ضع ىفطو يف مهاٌ احد املختصني يف دلال الهَسباّ ٛبني:
 -1مإٍ املصانل ّ االخطاز الهَسبا ٜ٘ٔاليت ممهً اٌ
تتعسض هلا ٍرِ العاٜل٘ اجلصاٜسٓ٘ .
 -2بسأٓو مإٍ التعدٓالت ّاالضافات اليت تساٍا مياضب٘ هلرا
املخطط ؟ مع تربٓس إدابتو .
 -3اعد زضه ٍرا املخطط الهَسبا ٕٜمبٔيا علُٔ نل
التعدٓالت ّاالضافات اليت ذنستَا ضابكا.
 -4قدو بعض اليصاٜح لهل مً ٓتَاٌّ يف تعاملُ مع الهَسباٛ
2
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