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امتحان الفصل الثالث في مادة العلوم الفیزیائیة

:األولالتمرین

نتبع الطریقتین التالیتین:H2O2لتحدید التركیز المولي لمحلول الماء األوكسیجیني 

:الطریقة األولى**

Vنأخذ حجما          = 14 mL من الماء األوكسیجینيH2O2 و نعایره في وسط حمضي بمحلول

k+,MnO4برمنغنات البوتاسیوم (
’C) ذو التركیز المولي - = 0.1 mol/L فیكون الحجم الالزم للتكافؤ

V’ = 20 mL.

Oxإذا كانت الثنائیتان ( / Red) :الداخلتان في التفاعل ھما (MnO4
- / Mn2+) ،(O2 / H2O2(:

أكتب المعادلتان النصفیتان لألكسدة و اإلرجاع.-1

أكتب معادلة األكسدة اإلرجاعیة للتحول الحادث.-2

ܥعند نقطة التكافؤ یعطى بالعالقة التالیة: Cبیّن أن تركیز الماء األوكسیجیني -3 =
ହ�ᇲᇲ

ଶ�

.و أحسب قیمتھ

:الطریقة الثانیة**

V1نمزج حجما  = 250 mL من الماء األوكسیجیني مع حجمV2 = 500 mL من برمنغنات البوتاسیوم

C2تركیزه  = 0.1 mol/L في وسط حمضي، فیكون حجم غاز األوكسجین المنطلقVO2 = 2 L   علما

VMأن الحجم المولي للغاز المنطلق في الشرطین النظامیین  = 22.4 L/mol.

أحسب كمیة المادة االبتدائیة لبیرمنغنات البوتاسیوم.-1

أنجز جدول التقدم للتفاعل الكیمیائي الحادث.-2

و كمیة مادة غاز األوكسجین المنطلق أثناء التفاعل.xأوجد العالقة بین مقدار تقدم التفاعل -3

ݔأثبت أن التقدم األعظمي للتفاعل الكیمیائي یعطى بالعالقة التالیة: -4 ௫ =
ೀమ

ಾ
.

إذا كان الماء األوكسیجیني ھو المتفاعل المحد، أوجد كمیة مادتھ االبتدائیة.-5

استنتج التركیز المولي لھ.-6

المتبقیة في نھایة التفاعل.أحسب كمیة مادة برمنغنات البوتاسیوم -7
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:التمرین الثاني

.C5H10Oأكتب و سّم الصیغ نصف المفصلة المحتملة الموافقة للمركب –أ -1

أكتب، من بین الّصیغ المحّصل علیھا سابقا، الصیغة الطبولوجیة لمتماكبین بینھما تماكب -ب

وظیفي.

) و ماء وفق esterتفاعل األسترة ھو تفاعل یتم بین حمض كربوكسیلي و كحول ینتج عنھ أستر (-2

R-OHالمعادلة العامة:  + R’-COOH = R-COO-R’ + H2O

23نفرض أنّھ یتفاعل  g  44من اإلیثانول مع g  میثیل بروبانویك في شروط تجریبیة  -2من حمض

خاصة.

أكتب معادلة التفاعل بالصیغ نصف - أ

مفّصلة.

یبیّن الّشكل المقابل بیان تغیر كمیة - ب

المتشّكل بداللة الّزمن ستراأل

n = f (t)

أنشيء جدوال لتقدم التّفاعل (مع تبیان الحسابات الضروریة).-

ھل یوجد متبقي من المتفاعالت في نھایة التفاعل؟ و ما سبب ذلك في رأیك؟-

التمرین الثالث:

تحلیل ، نضع كمیة منھ في وعاء HCOOHلمعرفة بنیة حمض المیثانویك (حمض النمل) -1

موصول مع مولد في دارة على التسلسل. عند غلق القاطعة نالحظ عدم مرور التیار كھربائي 

الكھربائي.

ماذا نستنتج فیما یخص بنیة حمض المیثانویك النقي؟-

من حمض المیثانویك في لتر من الماء المقطر فنحصل على محلول شاردي  mنقوم بإذابة كتلة -2

)SA تركیزه (Ca– .اكتب معادلة االنحالل، و استنتج الثنائیة (أساس / حمض) الموافقة

Vaنأخذ حجما -3 = 20 mL ) من المحلولSA و نضیف لھ قطرتین من أزرق البروموتیمول ثم (

+Naنعایره بمحلول الصود ( + OH- تركیزه المولي (Cb = 0.2 mol/L  فنالحظ تغیر اللون

Vbحجم بعد سكب  = 10 mL .من الصود

أذكر اللون الذي یأخذه الكاشف الملون عند بدایة المعایرة، عند نقطة التكافؤ و بعدھا.-

المستعملة. mأحسب التركیز المولي للمحلول الحمضي ثّم استنتج قیمة الكتلة -

.Cمرة. أحسب تركیز المحلول الناتج  50 (SA)نمدد المحلول -4

25أحسب الناقلیة النوعیة للمحلول الناتج عند -5 C0 :یعطى .


