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مقرر الفصل

كتاب منهجي للتجارب الفيزياوية للصف الثالث

اهداف المادة

تسعئ لتدريب الطالب عن كيفية العمل في المختبر مع اعطاء االرشادات

اسم المادة

المهمة عن خطورة المواد الكيميائية المستعملة
التفاصيل األساسية للمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

القيام ببعض التجارب العملية المتوفرة المواد
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جدول الدروس االسبوعي العملي ثالث كيمياء
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المادة العلمية (ثالث كيمياء )

حركية التفاعل،سرعة التفاعل،المرتبة
إيجاد سرعة التحلل المائي لخالت االثيل
بالوسط الحامضي
إيجاد ثايت سرعة وعمر النصف لتفاعل
كبريتات البوتاسيوم واليوديد
إيجاد سرعة التحلل المائي لخالت االثيل
بالوسط القاعدي(تراكيزمتساوية)
إيجاد سرعة التحلل المائي لخالت االثيل
بالوسط القاعدي(تراكيزغيرمتساوية)
طرق إيجاد مرتبة التفاعل
تعيين مرتبة تفاعل البروم مع األسيتون
تعيين مرتبة التفاعل بوجود عامل مساعدبين
برمنكنات وحامض االوكزاليك
تعيين مرتبة التفاعل وثابت السرعة بين
الكبريتيت واليودات
تاثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل
وطاقة التنشيط
تعيين ثابت سرعةالتفاعل بواسطةحجم الغاز
المتحررمن تجزءة ملح الدايزونيوم
الية التفاعالت المعقدة واأليونية
امتحان الشهر األول
إلية التفاعل بين يوديد الهيدروجين
والبيروكسيد
تأثير المذيب في عامل التردد للتفاعل بين
الكبريتات واليوديد
تأثير الملح على سرعة التفاعل
عطلة نصف السنة
تعيين ثابت سرعة التصوبن من خالت االثيل
بطريقة التوصيلية
إيجاد ذوبانية ملح شحيح الذوبان بطريقة
التوصيلية
ايجاد ثابت تفكك حامض الخليك بطريقة
التوصيلية
تعيين درجة وثابت تميه ملح هيدروكلوريد
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توقيع االستاذ :
لقاء حسين كاظم

االنلين بطريقة التوصيلية
التسحيح التوصيلي لمزيج حامضي
تعين التوصيل المكافئ لمحلول الكتروليتي
قوي
إعداد االنتقال
تعين العدد االنتقالي بطريقة الحد الفاصل
تعين العدد االنتقالي بطريقة هيتورف
الخاليا الكهربائية
معدلة نرنست
تعين معامل الفعالية لاللكتروليتات الضعيفة
امتحان الشهر الثاني
امتحان شامل
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Experimental in physical chemistry
Experimental in physical chemistry

Experimental work in Laboratory

Fundamental of physical chemistry and practical application
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Topics
Covered

Lab. Experiment Assignments

Reaction kinetics, reaction speed,
ranked
Find the speed of hydrolysis of ethyl
acetate acid-aligned
Find Thayet speed and half-life of the
interaction of potassium sulfate and
iodide
Find the speed of hydrolysis of ethyl
acetate-aligned basal
(Trakizmtsawih)
Find the speed of hydrolysis of ethyl
acetate-aligned basal
(Trakezgirmtsawih)
Find ways to interact rank
Appointment arranged bromine
interaction with acetone
Set tidy existence of interaction
Msaadben Bermnkenat acid factor
Alaczalak
Appointment arranged interaction
and constant speed between sulfites
and Aleodat
Effect of temperature on the speed of
interaction and activation energy
Set a fixed Srahaltfaal Boisthhjm gas
Altrrmen segmentation salt
Aldayizoniom
Complex mechanism and ionic
interactions
The first month exam
The mechanism of the reaction
between hydrogen peroxide and
iodide
The effect of the solvent in the
frequency factor of the interaction
between sulfate and iodide
The effect of salt on the speed of
interaction
Half-year Break
Set a fixed speed Altsobin of ethyl
acetate way connectivity
Find the solubility of sparingly
soluble salt way connectivity
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Steady disintegration of acetic acid to
find a way connectivity
Set the degree of hydration and fixed
hydrochloride salt Anlene
connectivity way
Altzhih conductive mixture of acidic
Appoint the equivalent conductivity
of the solution strong Ketroliti
Preparing to move
Issue Interim appoint a manner
borderline
Issue Interim appoint a manner
Hittorf
Electric cells
Modified Nernst
Appoint coefficient effectiveness
vulnerable electrolytes
Exam the second month

Comprehensive exam
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