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 الوزن المكافيء الغرامي للمركبات :

 : ھو ناتج قسمة الوزن الجزیئي للحامض على عدد الوزن المكافيء للحامض -1
 الفعالة او القابلة لالنحاللH ذرات 

H2SO4 =
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

2
   

H3PO4=
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

3
 

HCl, HCLO4, HBr, CH3COOH=𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
1

  

 على عدد ذرات  للقاعدة : ھو ناتج قسمة الوزن الجزیئيالوزن المكافيء للقاعدة -2
 OHالفعالة او القابلة لالنحالل 

 

Ca(OH)2  =
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

2
   

Al(OH)3  ,   Fe(OH)3 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
3

 

KOH,  NaOH,   LiOH= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
1

 

 

 

 الفلز: ھو الوزن الجزیئي مقسوم على عدد ذرات الوزن المكافيء للملح  -3
 مضروبا في تكافؤه

  الفلزان الملح یتكون من جزء موجب وجزء سالب ، الجزء الموجب ھو 

 Cl-1 والجزء السالب ھو ایون  Mg+2 ھو ملح ،الجزء الموجب ایون  MgCl2مثال:

 )2 وشحنتھ 1 ھي  MgCl2 (عدد ذراتھ في الملحMg+2 ھو ایون الفلزاذا 

MgCl2 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
1∗2
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CdCl2,  HgCl2,  MnCl2,  FeCl2  = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
1∗2

 

 و Hg+2 و  Cd  +2 (2 في الملح وشحنتھا +1ان المؤشر باالخضر ھي فلزات عددھا 
2+Mn  و     Fe2+(    

 دائما في الملح نركز على الفلزات فقط 

 

 الفلزات ھي: 

Al+3, Fe+3 

 

 الفلزات ھي: 

Sn+4, Pd+4 

 

   Na+1  في الملح 2ھو الفلز  لكن عدده Na2CO3 
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 تسحیحات حامض قاعدة 

 لدینا مادة واحده  -1
 

Calculate wt of NaOH required for preparing 50ml, 0.2N ? 

  40 ھو NaOHالوزن الجزیئي=الوزن المكافئ  لل 

 
N= 𝑀𝑀𝑀𝑀 .

𝑒𝑒𝑒𝑒 .𝑀𝑀𝑀𝑀
∗ 1000
𝑉𝑉(𝑚𝑚𝑚𝑚 )

 
 
0.2 = 𝑀𝑀𝑀𝑀 .

40 
∗ 1000

50 𝑚𝑚𝑚𝑚
 

 
Wt = 0.2∗40∗50

1000
 

Wt= 0.4 gm 

 

 – تسحیح مادتین مختلفتین  2

Q1//(0.1N, 25ml) KHP titrated with NaOH , calculate wt of 
NaOH? 

                                  KHP    =   NaOH 

                              N1* V1  =   N2* V2  

                    0.1 N * 25 ml   =   𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑒𝑒𝑒𝑒 .𝑀𝑀𝑀𝑀 .

∗1000 

  40 ھو NaOH  لل الوزن المكافيء

 

Wt= 0.1∗25∗40
1000

= 0.1 𝑔𝑔𝑚𝑚 
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   مادة واحد مركزة لھا كثافة ونسبة مؤویة ونرید نخفف منھا -3

Calculate the volume of HCl required for preparing (250 ml and 
0.1N) , the HCl have (v/v%  38%) with density 1.198?? 

  HCl  36.5 لل الوزن المكافيء

 

N= 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 ∗%∗1000
𝑒𝑒𝑒𝑒 .𝑀𝑀𝑀𝑀

 

N= 
1.198∗ 38

100∗1000

36.5
 = 12.47 

 ھذا یعتبر المركز وبالسؤال یرید حجم المركز  لذالك نطبق قانون التخفیف

                            HCl concentration= HCl dilute 

                                 N1*V1   =     N2*V2 

                          12.47 N *V1  =  0.1 N* 250 ml 

                                    V1= 2 ml  

 

 - ایجاد النسبة المؤیة الوزنیھ لمادة صلبة 4

What (wt./wt%) for KHP when Wt. of sample 2 gm, required to 
preparing 0.1N ,50 ml?? 

  204 ھو KHP لل الوزن المكافيء

 

N= 𝑀𝑀𝑀𝑀 .
𝑒𝑒𝑒𝑒 .𝑀𝑀𝑀𝑀

∗ 1000
𝑉𝑉(𝑚𝑚𝑚𝑚 )

 
 
0.1 = 𝑀𝑀𝑀𝑀 .

204 
∗ 1000

50 𝑚𝑚𝑚𝑚
 

Wt = 1.02 gm 

wt/wt.%  = 𝑀𝑀𝑀𝑀 .  𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑀𝑀𝑀𝑀 .𝑜𝑜𝑜𝑜  𝑑𝑑𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑒𝑒  

∗ 100 
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wt/wt.% = 1.02
2
∗ 100 = 51%  

 

 

 تسحیحات الترسیب- مور  

نقوم بحساب  الخطا التسحیح ھو طرح حجم التسحیح نترات الفضة مع ملح الطعام 
NaCl)  Vمن حجم تسحیح نترات الفضة مع الماء المقطر ( distilled water )V1( 

 

  0.05 N  AgNO3  titrated with  (10 ml) NaCl.  Calculate the N of 
NaCl?   [when volume of  AgNO3 titrated with NaCl 12 ml and  
the volume of  AgNO3 titrated with distilled water is 1.5 ml (error 
titration)] 

 

(N * V) AgNO3        =             (N * V) NaCl 

 NaCl ( ماصة N* 10 ml)  = AgNO3 (نازل من سحاحھ *  0.05)

(0.05 * V –V1) AgNO3  = (N* 10 ml ماصة ) NaCl 

(0.05 * 12 –1.5) AgNO3  = (N* 10  ml ماصة ) NaCl 

(0.05* 10.5)  AgNO3  =    (N* 10  ml ماصة ) NaCl 

                           0.525 =  N *10  

                  N of NaCl = 0.0525 

 

 

  

 االكسدة واالختزال
 نفس تطبیق  وقوانین تسحیحات حامض قاعدة 
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 حفظ قانون العسرة 
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