
 
 
 
 

 )نقاط05:( التمرین األول
 ....................  :..............  األكسدة ھي  :..............  والمرجع ھو  :) أكمل ما یلي : المؤكسد ھو1

 ...............  :...............   اإلرجاع ھو :...............   األساس ھو  :الحمض ھو     
 یل : مع التعل أأجب بصح أو خط -

   mol  ,   0,20molفي الشرطین النظامیین ھي : 2CO من غاز  L 5,64لحجم مقداره   ةكمیة الماد
0,25mol, 0,3                  تعطى O=16g/mol  , C=12g/mol 

                                                                                         n = RT/PVیكون عدد الموالت ھو :       المثاليفي الغاز  -
                                                                                                     ).Ωوتقدر باألوم (    iX[iδ L/S =R =K.Σλ  =G = I/U[الناقلیة ھي :    -
                    لیة النوعیة المولیة لشاردة ما ماھو المقدار الفیزیائي الذي یؤثر في الناق-     

  :)نقاط05:( التمرین الثاني
                                  كما في الشكل ثم تترك لحالھا  (نھمل اإلحتكاك) m/s4  =oVتدفع كریة فوق سطح أملس بسرعة إبتدائیة   
   R= 1m) ربع دائرة نصف قطرھا ABCالمسار ( -
 القوى الخارجیة المؤثرة على الجملة كرة .) مثل 1
 )A , 0) مثل الحصیلة الطاقویة للجملة كرة بین الموضعین (2
   A= V oVھي Aثم استنتج أن سرعتھا عند  

  (A , B)) مثل الحصیلة الطاقویة للجملة كرة بین الموضعین  3
 )αقیمة ( ثم استنتج  R²/2goV-1= α cos) تبلغھا الكریة تعطى بالعبارة    α) أثبت أن أقصى زاویة (4

 g = 10 N/Kg تعطى  :
 

  نقاط)50:( التمرین الثالث
) الذي تحصلنا  3Oˉ² 2+S +2Na بمحلول ثیو كبریتات الصودیوم ( 1C) تركیزه 2Iنھدف إلى معایرة محلول ثنائي الیود (

 )3O2S2Na( الصیغةذات  الصلبة علیھ من بلوراتھ
الواجب إذابتھا في الماء ، حتى نحصل على محلول ثیوكبریتات الصلبة كبریتات الصودیوم  ثیو أحسب كتلة بلورات -1

 . mol/L = 5.10ˉ² 2Cوتركیزه   100mLالصودیوم ، حجمھ 
 بیشر وفي السحاحة نضع محلول ثیو كبریتات الصودیوم ال) في 2Iمن محلول (  20mL1V =نبدأ المعایرة بوضع حجم  -2

 من السحاحة. 15,6mL2V =حصل على التكافؤ عندما نسكب حجمانالحظ أننا ن نبدأ عملیة التسحیح ،
 ألكسدة اإلرجاعیة لاالجمالیة معادلة الأكتب المعادلتین النصفیتین لألكسدة واإلرجاع ، واستنتج  -أ
  )2Iمحلول ثنائي الیود ( 2Cانشئ جدول التقدم   ثم أحسب التركیز -ا

   M(Na)= 23g/moL  ،M(S)= 32g/moL    ،M(H)= 1g/moL   ،M(O)= 14g/mol تعطى:              
 .  aq ( ²6Oˉ4S  /)aq  (3Oˉ²2S    ،aq)(/ I ˉ 2(aq)I(الثنائیتان مؤكسد/مرجع :   

  نقاط)50:( الرابعالتمرین 
 محلول حمض الخل الذي صیغتھ  )من1Sمن ( mLaV 400 =نمزج حجما  

(aq)COOH  3CH ²ˉ10=  تركیزه mol/LaC    
   mol/L bC ³ˉ8.10 =، تركیزه  3NH )(aq محلول النشادر )من2Sمن ( bVمع حجما 

ثم استنتج معادلة التفاعل االجمالي ) لكل محلول .حمض/ أساس( ةالنصفییتین للثنائی البروتونیتینأكتب المعادلتین  -أ-1
 ) .2S) و(1Sالحادث بین (

 ?ة التكافؤ حتى نحصل على نقط الواجب سكبھ bVما ھو الحجم  -2
 بجدول التقدم . حدد :  باالستعانة) 2Sمن (  '250mLbV=إذا فرضنا أننا استعملنا حجما  -3
 المتفاعل المحد . -أ
 تركیب المزیج عند نھایة التفاعل .  -ب 

  المتبقيالتركیز الجدید للمركب  -ج
 NH 3NH        COOH3CH /-COO3CH/+4   أساس تعطى الثنائیتین: حمض/
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 المـــــدة :ساعتان    الفیزیائیةفي العلو م  الثاني الفصل ختبارا   ت ر+ع تالمستوى : الثانیة 




