
 - الرصفة - نوية اجملاهد بقرار رابحاث                                              مديرية الرتبية لوالية سطيف

 2019/  2020السنة الدراسية :  اثنية علوم جتريبيةاملستوى: 

                                  يف مادة العلوم الفيزايئية للثالثي الثاين الثاين الفرض

 :  التمرين األول

  حلمض االيثانويك 0C . لتحديد الرتكيز املويل  COOH3CHحيتوي حملول اخلل التجاري على محض االيثانويك  
يشر و نعايره بواسطة  بنضعه يف  و 1Cتركيزه   mL1 V 10 =مرة مث أنخذ حجما منه  100حنضر حملوال منه خمففا 

   L  ̸ mol 2-= 102 Cتركيزه املويل    )OH(aq) + + Na-(aq) (حملول هيدروكسيد الصوديوم 

 . mLE V 9,7 =فنحصل على التكافؤ عند  إضافة حجم قدره  

 ما هو الكاشف امللون املناسب هلذه املعايرة ؟ كيف تسمى عندئذ هذه املعايرة ؟ -1
 ل.لتفاعاكتب معادلة تفاعل املعايرة مث حدد الثنائيتني )أساس / محض ( الداخلتني يف ا -2
 أجنز جدول التقدم للجملة الكيميائية عند التكافؤ . -3
 عرف نقطة التكافؤ .كيف يتم التعرف عليها  يف هذه املعايرة ؟ -4
 . 1Cاحسب تركيز حملول محض االيثانويك  -5
 حلمض االيثانويك املوجود يف اخلل التجاري  .  0C استنتج الرتكيز -6

  : التمرين الثاين

 حملول  منV=20 mL و نضيف إليها حجما   m = 135 mg كتلة من األملنيوم قدرها   نضع يف بيشر

           ل شواردفتتشك mol /L 2-C = 5.10  تركيزه املويل ) Cl +O3H + (aq)-(aq) ( محض كلور املاء 
 2H و  يتصاعد  غاز ثنائي اهليدروجني    3Al+  (aq) األملنيوم

 علل  .ما طبيعة التفاعل احلادث  ؟  .1
 .اكتب املعادلتني النصفيتني االلكرتونيتني  .2
 استنتج معادلة التفاعل و حدد النوع املؤكسد و النوع املرجع هلذا التفاعل. .3
 أنشئ جدول التقدم . حدد  املتفاعل احملد مث  استنتج  التقدم  األعظمي  . .4
 فاعل . الت ند هنايةحدد  الرتكيب  املويل  )كمية املادة ( لألفراد املتواجدة يف املزيج ع .5
 .احسب الرتكيز املويل  لشوارد األملنيوم  يف البيشر عند هناية التفاعل   .6
  عنه  ؟ ؟ كيف يتم  الكشف يف هناية التفاعل ما هو حجم غاز ثنائي اهليدروجني املنطلق  .7

 mol  ̸ = 24 L/ mol                  M(Al) = 27gM Vاملعطيات  : 
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