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-2017 2018  :الدراسية السنة                      لغروسا -نوية حاجي عمار 
ئيةاملادة:                       1.2جتريبيةعلوم2املستوى: العلوم الفيز

  االختبار الثاين
 

  نقاط05األول :التمرين 
  : اليك معادالت التفاعل الكيميائية  التالية  

1) C6H5CO2H  +  NH2OH                   C6H5CO2- +  NH3OH  +   
2)  C6H8O6  +   NH3                               C6H7O6 - +   NH4 +       
3) 2S2O32- + I2                                                             S4O62- + 2I - 
4) HF + ClO -                                                             F -+ HClO  

 ؟. اساس ؟ ملاذا-تفاعالت محض اليت متثلتفاعالت ال حدد . 1
 املشاركتني يف التفاعل يف كل حالة .حدد الثنائيتني (محض/اساس)  .2

  نقاط05التمرين الثاين:
نغلق ،   تني  املوضحة يف الشكل املقابليف جتربة السك 

  AB , فتالحظ حترك الناقل (K)القاطعة
   : على الرسم  . 1

ئي املار يف الناقل  .أ     AB عني جهة التيار الكهر
 واملسببة حلركة الناقل املؤثرة على منتصف الناقل  ةمثل القو   .ب

    U=9v الناقلوأن التوتر الذي يغذي    R = 10 Ω هينعترب مقاومة الناقل  . 2
ئي املار يف الناقل   .أ   ABستخدام قانون أوم  أحسب شدة التيار الكهر
  AB ة على الناقل ر املؤثشدة القوة الكهرومغناطيسية  حسبأ  .ب

 . ماذا حيدث ؟علل؟AB لناقلا يوازيلو جعلنا منحى احلقل املغناطيسي  . 3
      0.4T=  B AB = 5cm :يعطى                                                         
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 نقاط10:الثالثالتمرين
سيوم هو فقر اجلسم هلذا العنصر .          كلور   مل حملولتعويضه نستع ملعاجلة هذا النقص ونقص البو

سيوم الذي حيقن يف اجلسم عن طريق احلقن الوريدي .   الصيدليات يفسيوم البو  يباع حملول كلورالبو
سيوم  m = 2g حتتوي على 20mL   سعتها على صورة زجاجة مـن أجـل و     KClمن كلور البو

سيوم    m التأكـد من هـذه الكتلـة    . 0C تركيـزه املـويل  0Sلدينا حملول جتـاري من كلور البو
I.  0ملعايـرة اخلليـة حنضر انطالقا من احمللولS  مخسة حماليل حجمها mL 0V= 5  مسح ،

ملوافقـة ا  G ة الناقليةساب قيمة حبقياس قيمة التوتر بني طـريف اخلليـة و شـدة التيار املـار يف الدار 
  لكل حملـول كما هو مبني يف اجلدول املقابل  :

 
 
 

 .رة املستعملة يف هذه التجربة الداأرسم خمطط تركيب  . 1
 . G = f(C)أرسم املنحىن البياين   . 2
  املنحىن ؟. يسمى هذاماذا  . 3
   . Cاملويل   و الرتكيز Gأوجد العالقة بني الناقلية انطالقا من املنحىن  . 4
  . C املويل الرتكيزللمحلول و    العالقة بني الناقلية النوعية  استنتج . 5

II.  قلي ستعمالنقيس جاجة ، فنحصل لول الز ـة حمنفس الرتكيـب السابـق و عنـد نفس درجة احلـرارة 
  S= 293m 1Gعلى 

سيوم . 1 قونة بواسطة املنحىن للزجاجة احمل 1C هل ميكن تعيني مباشرة تركيز حملول كلور البو
  السابق ، برر إجابتك ؟.

  أقرتح طريقة متكنك من قياس هذا الرتكيز ؟. . 2
 Sm 91,8= 2Gمرة ، فكانت قيمة الناقلية  200ميدد حمتوى زجاجة بـ  . 3

 زجاجة ؟.حمللول ال 1Cللمحلول املمدد مث الرتكيز  2Cأستنتج قيمة الرتكيز   .أ
لكتلة املعطاة  ؟ 1m أحسب الكتلة   .ب ا   ، و قار

      moL/5.5g= 3lCM       ،       = 39g/moLK M :  املعطيات
 
 
 

 لتوفيق

8 6 4 2 1 C(m moL/L  ) 

2,28 1,70 1,160,560,28 G(mS ) 
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-20182017  :الدراسية السنة                      لغروسا -نوية حاجي عمار 

ئيةاملادة:                       1.2جتريبية علوم2املستوى: العلوم الفيز
  االختبار الثاين تصحيح

 

  نقاط05األول :التمرين 
  4-2-1اساس هي -التفاعالت اليت متثل تفاعالت محض .1

 )2اساس/2للثنائية (محض 2) ايل اساس 1اساس/1للثنائية (محض  1من محض H+النه مت خالهلا انتقال بروتون 
 الثنائيات املشاركة يف التفاعالت .2

  نOH2NH / +  OH3NH(….01)و( 2CO5H6C /H2CO5H6C-: ( 1التفاعل 
  ن3NH /  + 4NH(…..................01)و( 6O7H6C/ 6O8H6C - : ( 2التفاعل 
 نClO   / HClO(…................................01 -)و( F/ HF - : ( 3التفاعل 

  نقاط05التمرين الثاين:
   : على الرسم -1

ئي املار يف الناقل تعيني -أ          AB جهة التيار الكهر
 واملسببة حلركة الناقل املؤثرة على منتصف الناقل  ةالقو ل يثمت -ب   
    U=9vوأن التوتر الذي يغذي  الناقل   R = 10 Ω نعترب مقاومة الناقل هي -2
ئي املار يف الناقل  حساب – أ     :ABشدة التيار الكهر

  U=R×I  

=> I=U/R =  9v/10Ω  = 0.9A 

=>I=0.9A 
  AB ة على الناقل ر املؤثشدة القوة الكهرومغناطيسية  حساب – ب 

F=B×l×I×sinθ 
  ت.ع:

L=AB = 5×10 -2m  / B = 0.4T/I=0.9A/θ=(B,I)=900 sinθ=1 
F=0.4×5×10 -2×0.9×1 =1.8×10 -2N 

  اليتحرك الناقل AB لو جعلنا منحى احلقل املغناطيسي مواز للناقل-3
ئي اما معدومة او مساوية  بني شعاع  احلقل احملصورة θالن الزاوية    ومنه قوة البالص معدومة. 0θsin=ويف احلالتني  0180املغناطيسي والتيار الكهر
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  نقاط10:الثالثالتمرين
I .  0ملعايـرة اخلليـة حنضر انطالقا من احمللولS  مخسة حماليل حجمها V= 50 mL ،  مسح قياس قيمة التوتر بني طـريف اخلليـة و شـدة التيار املـار يف الدارة

 املوافقـة لكل حملـول كما هو مبني يف اجلدول املقابل  :  G حبساب قيمة الناقلية
 التجربة هذه يف املستعملة الدارة تركيب خمطط رسم .1

  
   G = f(C)رسم املنحىن البياين   .2

  
 معايرة خلية قياس الناقليةمنحىن  ميثل املنحىن السابق .3

 
عامل توجيه م aحيث G=aCمعادلته من الشكل من البيان املنحىن عبارة عن خط مستقيم مير من املبدا:  C و الرتكيز Gالعالقة بني الناقلية  اجياد .4

 : املنحىن
a = ∆G/∆C =(0.56-0.28)/(2-1) =0.28 

   G=0.28×C  :هي  C و الرتكيز Gالناقلية ومنه العالقة بني  
 :Cللمحلول و    العالقة بني الناقلية النوعية  استنتج .5

G = 0.28C 
G = K          0.28C = K  =>  = (0.28/K) C 

  
II.  قليـة حملول الزجاجة ، فنحصل    على  ستعمالنقيس  293mS=  1Gنفس الرتكيـب السابـق و عنـد نفس درجة احلـرارة 

سيوم كلور  حملول تركيز مباشرة تعيني ميكن ال .1  السابق املنحىن بواسطة احملقونة للزجاجة 1C البو
  الن قيمة الناقلية كبرية جدا مقارنة مع القيم املستخدمة يف منحىن املعايرة .

قلية احمللول املد .2 السقاتاج تركيزه د واستننقوم بتمديد حمتوى الزجاجة للحصول على حملول خمفف للمحلول االصلي ومن مث قياس  ملعادلة او  اط ما 
 من عالقة التخفيف . 1Cعلى املنحىن  . ومن مث استنتاج الرتكيز 

 mS1,89= 2Gمرة ، فكانت قيمة الناقلية  200ميدد حمتوى زجاجة بـ  .3
 :حمللول الزجاجة  1Cللمحلول املمدد مث الرتكيز  2Cقيمة الرتكيز  جا استنت  .أ

ستخدام معادلته طإلسقامن البيان  2Cنستنتج قيمة الرتكيز                              6.75mmol/L=  0.28/2= G2 C      => 2×C0.28=2G  البيانية او 
    V2=200V1 .لدينا
                                                                           

C1V1=C2V2  =200V1C2    
 
    C1=200C2 =6.75×200 m mol/L =1350 m mol/L =1.35 mol/L 
 
C1=1.35 mol/L 
  

 :  m املعطاة لكتلة هاتقارنم و ،1mة الكتل حساب  .ب
C1=n1/V1    
                              m1=(MV1C1) =74.5g/mol×20×10-3L×1.35mol/L  =2.0115g 
                                                                                                                                                
n1=m1/M 
 
  m≈   g15=2.011m   

        
 
 
  
 
 
 

ف 86421C(mل moL/L )




