
 

 

  الفرض األول يف مادة العلوم الفيزيائية  ثانوية فاطمة الزهراء * تبسة*
19/10/2017  

  تقين رياضي 3الفوج : 
  دقيقة 50املدة :   األستاذ : دبيلي مسري

  

في حصة لألعمال المخبریة قام مجموعة من التالمیذ بدراسة حركیة للتحول الحادث بین حمض كلور الماء 
)(aq)

-+Cl(aq)
+O3(H  الحدید معدن و(s)Fe ألجل ذلك یتم إدخال مسحوق للحدید بزیادة في بالون زجاجي .
. یقوم التالمیذ بقیاس حجم غاز C=0.1mol/Lمن المحلول الحمضي السابق بتركیز  mLsV 50=یحتوي على 

األخیر یحسب و في  في لحظات زمنیة متباینة و تحت درجة حرارة ثابتة . V(H(g)2(ثنائي الھیدروجین المنطلق 
(aq)  التالمیذ التركیز المولي لشوارد الھیدرونیوم

+O3H   المتبقیة في المزیج التفاعلي . تعطى معادلة التفاعل
  الحادث 

(l)O2+2H2(g)+H(aq)2+Fe→)(aq+O3H +2(s)Fe 

 المشاركة . ox/red  إرجاع مع تحدید الثنائیات -بین أن التفاعل ھو تفاعل أكسدة . 1
 .أنجز جدول تقدم التفاعل  . 2
(aq)بین أن التركیز المولي لشوارد  . 3

+O3H  المتواجدة في المزیج التفاعلي عند اللحظةt  تكتب وفق
 حجم غاز ثنائي الھیدروجین المنطلق .)V (mLحیث  ]O3H+(aq)1)0.1=[-  (العالقة : 

 أكمل الجدول التالي : . 4
90  75  60  50  40  30  20  10  0  t(min) 

32.0  31.0  30.0  29.5  28.0  26.0  22.0  15.0  0.0  V(mL)  
                  mol/L2-](10(aq)+O3H[  

لتطور تركیز شوارد ]f(t) (aq)+O3H=[ارسم المنحنى البیاني  بباستعمال سلم رسم مناس . 5
  (aq)

+O3H في المزیج التفاعلي . 
(aq)عرف السرعة الحجمیة إلختفاء شوارد الھیدرونیوم  . 6

+O3H 10= حسبھا عند اللحظتین و أmin 1t 
 .كیف تتطور السرعة أثناء ذلك ؟ ما العامل الحركي الذي یفسر ذلك ؟ 75min2t=و 

 .2tعند اللحظة  ]  2+Fe(aq)[شوارد الحدیدو  ]O3H+(aq)[حدد تراكیز كل من الھیدرونیوم  . 7
ھل تتوقع تناقصھ إذا أعدنا التجربة في .  1/2tمن أجل التحول تام حدد زمن نصف التفاعل  . 8

 درجة حرارة أقل ؟ علل.
إعترض أحد التالمیذ على إعادة التحول في درجة حرارة اقل ألن ذلك یؤدي إلى تغییر   . 9

 ھل حجتھ صحیحة ؟ علل..  fxالتقدم النھائي 

 24L/molMV=تعطى 

  بالتوفیق .................................................................................
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