
 
1

 

 

 

)02الشكل (

 ةــــة الشعبيــــة الديمقراطيـــهورية الجزائريــالجم
 وزارة التربية الوطنية                                             مديرية التربية لوالية البليدة

 2019دورة: ماي  امتحان بكالوريا التعليم الثانوي تجريبي  
 -3-مقاطعة البليدة رقم  الشعبة : علوم تجريبية   

 دقيقة 30سا و 03اختبار في مادة : العلوم الفيزيائية                                    المدة :  

الموضوع األول

 نق&ة ): 13ال%�ء األول:  ( 
 نقا):06( ال�#'�� األول:
)نíæô جÓÏا صلæا )S  هÉلÉØ اÎÜه نقËæÉ500نعm g� الصقةÉم ËÎلة حلقاته غÉÕل الÓن مهËم õ اÌة لËÊها�ة الÌفي ال 

 ÍÒار أفقي خÏÓ  لÙÉأفقي أمل÷ م dÈÉÏدة على مÈجÈم(õ نا+ÛÏج) لةÓèال.íæôاني مôفه الËçAB  لهÈç2m   

Ëأفقي أخ ·ÈÉÏوره على مÖتفع بËي dÚو الOC  1بــBO m� )  ل�Ò01ال( 

   

 

  

 

 

 

Iـ  P��E#ة على الQ'RالDA 

 . DAلËÊÉÎك على الdÈÉÏÓ  دون سËعة ابÖÉائÎة نËÊرهثmX  ÛنÇغ% الÌا Ó  õقÖار 

1 ÛÏèقة على الæÜÓة الÎارجðال ·Èل القôـ م( )Sة تëÊةلÎائÖÉعة ابËن سÈه جË#ËÊ . 

 . xـ بÎæÜÉ- القانÈن الôاني لÈÎÌتÍ، اكåÉ الÓعادلة الÉفاضلÎة للØËÊة بÖاللة الÜÓال2

)تغËÎات تÏارع مïØË عÜالة الÛÏè بÖاللة الïمÍ  )02ال�Òل (ـ �ôÓل الÎæان الÓقابل 3 )a f t�. 

 جÖ: الÎæان االعÓÉاد على 

  0Tأـ الÖور الÚاتي للØËÊة 

 .mXب ـ سعة الØËÊة

 õ اÌونة الËم íجـ ـ ثابk. 

)ØËÊة الïمÎÌة لللة الÓعاد جÖـ 4 )x t . 

قÉÓÎها عÖÌ الËÓوروأحåÏاسÉÌÉج الÓعادلة الïمÎÌة للËÏعة -5
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  . بÈضع الÈÉازن  اتèاه الÜÓاالت الÈÓجæة    

II ـ َ P��E#ة على الQ'RالAB 

)الÌ  ÛÏèفÙلي )S ةæجÈÓهة الèازن في الÈÉضع الÈوره بËة مëÊرلÈÊÓلل( ')xx      . 

 .علل إجابA.ÔÉـ اسÉÌÉج سËعة الÛÏè في الÈÓضع 1

2 -ÎæÜÉعالقةـ ب  dÈÉÏÓاقة على الÜفا7 الÊانAB  ، اكÕÉاالح ·Èلة قÙÊة مÖش  åÏاحff  اÓعل ÛÏèقة على الæÜÓال
ËÏ 1عة قÖرها  Bأنه �Ùل إلى الÈÓضع  /m s . 

IIIاء ـ� الÛÏè) ىأرخÖÎÓس و قÈة احÕÉاك الهÈاء علقÈة دافعة  Øل مÍ ( إهÓال تأثËÎالQ'Rة في اله

ÛÏèغادر ال�( )S ةÜقÌالB  ل- فيÜÌÎاءلÈاله ،ÛÜتËÎح األرض  فÜÏ ضع فيÈÓالC. ÛÏèة الØËرس حÖن( )SÛعلÓفي ال

 �,Ox OyOy. 

1- : ÍتÈÎÌاني لôن الÈالقان -ÎæÜÉب 

     ÖارجÏÓة  معادلة الÎافة األفقÏÓة الÓÎج قÉÌÉاس ÛثOC.  

 .CلëÊة ارتÜامه  ÜÏح األرض في الÈÓضعجÖ خÙائù شعاع الËÏعة  -2

�2ع&ى:                                        10� � ،
29,8 /g m s� 

 :نقا) 07ال�#'�� ال;اني(
I
2محلول حمض الخل (اإليثانويك ) تام لحول ندرس ت 4 2C H O 1 ه المولي تركيز

1 0,5 .C mol L
 من محلول مع  �
: التحول ينمذج بالتفاعل الذي معادلته ، 3CO2Naكربونات الصوديوم 

2-
3 (aq) 2 4 2( ) 2( ) 3 2 ( ) 2 ( ) CO + 2C H O 2aq g aq lCO CH CO H O
� 	 	

   2COغاز حجم ) لمراقبة تطور 3استعملنا في هذه الدراسة التجهيز الممثل في الشكل (

 ،.  -1-كما هو موضح في الشكلبمرور الزمن  
 و شروط التجربة : الضغط        R=8.31 S.I  المعطيات : ثابت الغازات المثالية

    5P =1atm=1,013.10 Pa  20درجة حرارةو C� . 
1تم مزج حجم  30V mL�  2حجم من محلول حمض الخل مع 20V mL� من محلول

.النتائج المحصل عليها سمحت برسم بيان تطور  2C تركيزه المولي كربونات الصوديوم
 . -4-أنظر الشكل  2COغازل 2COVالحجم 

 ما نوع هذه المتابعة الزمنية ؟ -أ/-1
 هل يمكن إجراء هذه  المتابعة عن طريق قياس الناقلية ؟ علل .   -ب/   
 لتقدم التفاعل .  جدول أنجز -/ جـ   
.  2COV (t)بداللة الحجم x (t)عبر عن التقدم-أ/-2

.نذكر بقانون الغاز المثالي       . . .PV n R T� .
 .fxاستنتج قيمة التقدم النهائي  -ب/

 .2Cاستنتج المتفاعل المحد وقيمة  -جـ/ 
3-  

  . TVو  2COVاستنتج  عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بداللة -/أ    

2CO

 �2 4 2 2 3C H O Na CO	
 - 3 -الشكل
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IIIIIIة فيـQ'RةالQ'RالmÛÏèغادر ال�ÛÏèدر ال( )( ال(

OxOOx OO.

 ÍتÈÎÌاني لôال ÍتÈÎÌاني لôل ن- القانÈنن
ثÛ اسÉÌÉج قÎثÛ اسÉÌÉج قÓÎة ارلÏÓار

 لëÊةلëÊة ارتÜالËÏعةعاع الËÏعة
�0ع&ى�ع&ى:            

2ثانويك ) (اإليثانويك )  4 24 2C H OH O2 444

:عل الذي معادلتالتفاعل الذي معادلته 
2

3 (aq)3 CO + O 2-
3 (aq)3

غازحجمحجم بة تطور مراقبة تطور 

ضغط      ة : الضغط      

حلول ن محلول 
dور ن تطور 

y-ey-eNa C2

- 333 --شلشكللشكلالشكل
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4وأحسب قيمتها  في اللحظة  min  حيثTV  حجم المزيج                                                                                     
 .التفاعلي و نعتبره ثابت

 كيف تتطور السرعة الحجمية للتفاعل خالل الزمن؟ علل.  -/ب  
 . زمن نصف التفاعل قيمة حدد اعتمادا على البيان  -أ/-4
1يبلغ النظام الدائم عندما تصل المدة الزمنية  المجال  -ب/  1

2 2
4. 7.ft t t�  ؟في هذا التحول محققة  الخاصية هذه هل �

II
 õÓل على حÈÙÊال Í�Ó�ôلة ااإليÓèÓة الÎ	#ïèه الÉغÎص dÈÇع ËÉإماهة أس Íم Ô#È5ن 10 2C H O   امÖðÉا  اسÚو ه
36ml اء وÓال Í204مg. ائيÎÓÎÕازن الÈÉق- الÊو ن ËÉاألس Íم 

 ÚنأخmélangeV
10
1

14فÎه بÈاسÜة مÊلÈل الÈÙد تïÎØËه  Ìاتج (عËÒ حÛè الïÓ#ج) و نعايË الõÓÊ ال .mol L
  ، فلïم  

20 (بلÈغ نقÜة الÕÉافý)  للÉعÖيل  mL . 

 جÎÓØ Öة مادة الõÓÊ الÌاتج في الïÓ#ج ثÛ أحåÏ مËدود تفاعل اإلماهة .  - 1   

11عÜى: � . ÉهالÉÏÓعÓل مع تÎÓÏ سËÉألل  اسÉÌÉج صÌف الÈÊÕل الÌاتج ، و أع% الÎÙغة الÊقÎقÎة -2     .eau g ml� 
�  

 .102g/molو كتلة االستر المولية 
 
 

 نقاط ) 07: ( التمرين التجريبي
ثÛ قام   مقاومÉها وشÎعة ذاتÎها  مèهÈلة و حÙة لألعÓال الËæðÓ#ة أحËÇ أسÉاذك ناقل أومي مقاومÉهفي 

 ÚÎالمÉج ال#ÈفÉإلىب  Íل مØ  ةÓÎق ÖيÖÊأجل ت Íم .ÍÎÉعÈÓèم. 

 : وفË األسÉاذ ما يلي 

 .رقÓي. * أمËÎæ مËÉ رقÓي * قاçعة* فÈل% مËÉ .        * مÈلÖ للÈÉتË الôابí  قÈته الØËÊÓة

 * راسÛ اهïÉاز  ذو ذاكËة . .*م�ôفة فارغة سعÉها 

 *حاسÈب *  أسالك تÈصÎل .

 اقËÉح األسÉاذ على الÈÓèÓعÍÎÉ ما يلي : -

I- عة األولى� :إ�èاد قÓÎة مقاومة الÌاقل األومي :ال#%#

 :  t = 0وغل- القاçعة عÖÌ اللëÊة  ) 5-ال�Òل(  عÖ تåÎØË الÖارة الÈÓضÊة في 

 ÎØف نÉأكÖ عÓلÎا (تÎæ#Ëèا ) أن الô�Óفة فارغة . -أ/-1

)مÍ مÉا عة تÈÜر Øل مÍ الÈÉتË تÔÌ�ÓاالهïÉاز و9اسÉعÓال راسÛ  تÎæ#Ëèة Ëç#قة ËÉحاق -/ب    )Cu t   فةô�Óفي الËç ÍÎب 

)وشÖة الÎÉار  )i tارةÖار في الÓال  Íمïاللة الÖب. 

2-ËتÈÉققها الÊ� يÉة الÎفاضلÉعادلة الÓال Öج( )Cu t . فةô�Óفي الËç ÍÎب 
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 ÚنأخamélangemélangeVVm1010
1

Òع)

بلÈغ نقÜة الÕÉا(بلÈغ نقÜة الÕÉافý) ل
ادة الõÓÊ الÌاÎÓØة مادة الõÓÊ الÌاتج

 الÈÊÕل الÌاتجصÌف الÈÊÕل الÌاتج ، و
102g/mol102g/moية .

(
ناقل أومي مقاومذك ناقل أومي مقاومÉه
 Íل مØ  ةÓÎق Ö Íل مØ  ة

ËÉل% مÈف *ËÉل% مÈي. * أÓي.رقÓرق 

Ëة .

(Cuu (Cفةô�Óفي الËç ÍÎفي ابËç ÍÎب

ca
ed

u
edededed

cacc
�Òاال

3as.ency-education.com



 
4

)إذا علíÓ أن العæارة -3 ) t
Cu t A Be ��  حل للÓعادلة،   	

     Íل مØ ارةæع Öج،  بÖاللة الÓقاديË الÉي تïÎÓ الÖارة.  ،

)أكåÉ عæارة -4 )Cu t  ارةæج عÉÌÉاس Ûث ( )Ru t
 
. 

)بËمÎèة خاصة نÖرس تغËÎات :بÈاسÜة  -5 ) ( )
( )

C

R

u t f t
u t

� 

      .6-على الÌÊÌÓى ال�Òل فÙÊÌل 

1أثíæ أن: -أ
( ) 1
( )

t
C

R

u t e
u t

�� 
    

 ثابí الïمÍ لÌôائي الق1τ åÜاسÉÌÉج مÍ الÎæان  -ب

 ثÛ تÊق- أن :       

 الÍÊÒ.أحåÏ الÜاقة الïðÓنة في الô�Óفة عÖÌ نها�ة عÓلÎة -6

 

II –  عة� للÈشÎعة: والÚاتÎة   قÓÎة Øل مÍ الÓقاومة ال;ان5ة: إ�%ادال#%#

  ، وغل- القاçعة عÖÌ اللëÊة7- عÖ تåÎØË الÖارة الÈÓضÊة في ال�Òل -

 .8-الÈÓضح في ش�ل بËç ÍÎفي الÈشÎعة بÖاللة الïمÍلÉغËÎات الÈÉتË الÎæان الôÓÓلتÙÊلí الÈÓèÓعة على 

1- åاسÌÓهاز الèال È؟ما هÔلÚل ل�Òى) الÌÊÌÓل على الÈÙÊارة للÖله في الÎصÈقة ت#Ëç ÍÎ8 -ب. 

)الÉفاضلÎة الÉي تÊققها شÖة الÎÉار جÖ الÓعادلة-2 )i t . 

/2أثíæ أن العæارة-3
0( ) (1 )ti t I e �
� 
حل للÓعادلة الÉفاضلÎة ،   

  úÎ0حI ÛائÖام الëÌار في الÎÉة الÖة شÓÎ2و ق�  Íمïال íارة ثابÖلل 

 بÍÎ أن عæارة الÈÉتË بËç ÍÎفي الÈشÎعة تåÉÕ على ال�Òل:-4

2

0 0( ) .
t

bu t RI e rI�



� 	 

- Íمïال íة ثابÓÎان قÎæال Íم Öج. 

 أثíæ أن-5

2

t( - 1)r R
�
�

� úÎحt� ةëÊاس  لÓÓع الçفيتقا 

 مع مÈÊر األزمÌة. اللëÊة 

 .والÚاتÎة   قÓÎة Øل مÍ الÓقاومة  اسÉÌÉج

 
                                         

 
 ان�هى ال#�ض�ع األول                                                 
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ÉÌ1τج مÍ الÎæاناسÉÌÉج مÍ الÎæان 

- أن :  تÊق- أن : 
 الïðÓنة في الÜÓاقة الïðÓنة في الô�Óفة

قÓÎة Øل مÍ القÓÎة Øل مÍ الÓقاوم%اد
، وغل-، وغل- القا77ç-�ل ال�Òل

ËتÈÉات الËÎغÉلÈÉات الË
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 الثانيلموضوع اا
 نقطة):13الجزءاألول (

 نقاط):06التمرين األول(
23الÓعÎÜات: -1 2 -13 -27

AN = 6,02.10 mol  , 1u=931,5Mev/c , 1Mev =1,6.10 joul  ,  1u=1,66055.10 kg 

 الÈÌاة      

  ؟ 1131,57 838,52  

1,007281,00866 98,90334 134,88118 234,99427  

Aة عËف çاقة الÓÉاسÔ لÈÌا  -)1
Z X 

 .)m  (و pm  ،nm  ،Z ،AبÖاللة :  اكåÉ عæارتها و

 .çاقة الÓÉاسÔ لÈÌاة  ـاحåÏ ب -)2

 مËæرا إجابÔÉ. رتå تÙاع�Öا تÓاسÔ األنÈ#ة الôالثة الÓعËæÉة-)3

،بËÉÎÌون فÖÊÎث االنÜÒار الÈÌو· ،وت�ÒÉل الÈÌاتÍÎ  235نقÚف نÈاة الÈÎرانÈÎم  -)4
 

 نËÉÎون  kيËÊÉر  و

  - .dوÈÌل الÈÊÉمعادلة ال åÉاك 

 أنïè مÜÜðا للÎÙÊلة الÜاقÈ#ة . -أ-)5

 .235أحåÏ الÜاقة الËÊÓرة مÍ انÜÒار نÈاة الÈÎرانÈÎم  -ب    

. إذا Øان الÓفاعل �ÉÏعÓل لÉغ�Úة ش�æة Øه9ËائÎة  ËÓدود 235مÍ الÈÎرانÈÎم  �ÉÏهلÔ مفاعل نÈوØ dل يÈم  -جـ    
 الÕه9ËائÎة الÉي يèÉÌها هÚا الÓفاعل في الÈÎم ثÛ اسÉÌÉج اسÜÉاعة تÈÊ#ل هÚا الÓفاعل الÈÌوd.احåÏ الÜاقة  ،

    حÉØ åÏلة الËÉæول الÈاجå حËقها إلنÉاج نف÷ ÎÓØة الÜاقة الفعلÎة الÉÏÓهلÕة مÍ الÓفاعل الÈÌوd علÓا أن أ_  د     

 .42MJمÍ الËÉæول �ËÊر  

 

 نقا): 07ال�#'�� ال;اني (

Íعة  أجل  مÎات وشïÎÓم ÖيÖÊها  تÉفة سعôع ما و م�æÉيلي: ن 
-I -  :ش5عة�  تR]ي]  ال#قاومة ال]اخل5ة وذات5ة ال

 و الÈÕÉÓنة مÍ الÈشÎعة و ناقل -1-الÌÎæÓة في ال�Òل  نïèÌ الÖارة الÕه9ËائÎة

 و مقاومÉه E=6vمÈلÖ للÈÉتË الËÓÉÏÓ قÈته الØËÊÓة  R=90أومي  مقاومÉه  

  ÖÌعة عçلة .نغل- القاÓة مهÎاخلÖالt=0  . 

  iبÎæÜÉ- قانÈن جÓع الÈÉتËات أوجÖ الÓعادلة الÉفاضلÎة الÊÓققة بـ -1

 عÖÌ الÈصÈل إلى الëÌام الÖائ0I  ÛالÎÉار شÖة عæارة  اسÉÌÉج-2

1
1p1

0n99
39Y

135
53 I235

92 UA
Z X

( )E Mev((

A
Zm( X) u

Mev235
92 U

135 IZ
99
39Y

30g

30%

1kg
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Z ة الÓÉاسÔ لçÈÌاقة الÓÉاسÔ لÈÌا  XX

 الÓÉاسÔ لçÈÌاقة الÓÉاسÔ لÈÌاة 
È#ة الôالثة الÓعÔ األنÈ#ة الôالثة الÓعËæÉة

ÜÒث االنÖÊÎث االن فÖÊÎونن فËÉÎÌن

..ÈÎ2355م ÈÎرانÈÎم 

. إذا Øان ال. إذا Øان الÓفاعÈ23523م 
 ثÛ اسÉÌÉج اسÉ الÈÎم ثÛ اسÉÌÉج اسÜÉاع

 Íة مÕهلÉÏÓة الÎة الفعلÕهلÉÏÓة الÎل

U

amam

eded
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�عÜى حل هÚه الÓعادلة  -3
مقاديË تïÎÓ بÖاللةو أوجÖ عæارتي 

   الÖارة مÖÊدا مÖلÈلهÓا  الفïÎ#ائي 

 الÕه9Ëائي الÎÉارشÖة مÌÊÌى تغËÎات مôÓ�-2-  -ÉÒل ال�Òل -4
di
dt

  

)الÕه9Ëائي الÎÉارشÖة بÖاللة  )i t . 
 Íل مØ ةÓÎق Öى أوجÌÊÌÓاد على الÓÉاالع L ،råÏأح Û0 ثI 

 ÍÎÉلفÉðم ÍÎÉق#ËÜ . 

   

 

-II ي] سعة ال#\;فة[Rعلى وش5عة .ت P��Rودراسة ^اه'ة تف'�غها في دارة ت 
 -3-ال�ÒلنÊق- الåÎØËÉ الæ#ËèÉي  0,96H اسÉعÓال وشÎعة مôالÎة  

   1-الÈضع تÈضع القاçعة في t=0عÖÌ اللëÊة 

 ËهëÎف  dاز ذïÉااله Ûضحعلى شاشة راسÈÓان الÎæة الË4 -ال9\لفي  ذاك-. 

  ؟ 1ما هÈ الغËض مÍ وضع القاçعة في الÈضع  -1

  واسÉÌÉج الïمÍ الالزم لÌÊÒها ØلÎا. احåÏ سعة الô�Óفة -2

                    .-5 -ال9\لالÎæان الÈÓضح في  على فÙÊÌل 2تÈضع القاçعة في الÈضع   t = 0sعÖÌ اللëÊة -3

 وما هÈ نÜÓها ؟ الëاهËة الÉي تÖÊث في الÖارة؟هي  ما -أ

)اكåÉ الÓعادلة الÉفاضلÎة الÉي �Êققها الÈÉتË -ب )Cu t. 

0TاوجÖ قÓÎة الÖور الÚاتي -جـ 
 

ÓÎق Íم Öتأك Ûا  ثÎانÎة ب 
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t ( ms )0 5

1,2

 4 -ال9\ل 
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 شبÖاللبÖاللة 

 االعÓÉاد االعÓÉاد على
ÍÎÉلفÉðم ÍÎÉق#ËÜ لفÉðم ÍÎÉق#Ë

ودراسةودراسة ال#\;فة سعة ال#\;فة 
نÊقÎ0,96,96HHة  مôالÎة 

الÈضالÈضعçعة فيع القاçعة في
 dاز ذïÉهdان از ذÎæة الËذاكÎæة الËذاك  

؟1 في الÈضع قاçعة في الÈضع 

الزم لïÊÒمÍ الالزم لÌÊÒها ØلÎا.
فÙÊÌفÙÊÌلÈ22ضع ي الÈضع 

ها ؟È نÜÓها ؟
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�عËæÉ حõÓ االيôانÔ#È مÍ بÍÎ األحÓاض ËÎôØة الÖÉاول و#ÉÏعÓل ÉÓØفاعل في العÖيÖ مÍ الÌÙاعات مôل صÌاعة الÚÓيæات 
األساسي للðل الèÉارd . يهÖف هÚا الÍ#ËÓÉ إلى دراسة مÊلÈل حõÓ االيôانÔ#È والÎÏÌج والعÈÜر , و#�Òل الÈ�Óن 

. dارèÉل الðة الÎÇÓدرجة ح Íق- مÊÉوال ËÉاس ËÎÇÊÉغالله لÉواس 

 : ي;ان��.دراسة مRل�ل ح#b اإل -

 .وله     C=0.10mol/L وتïÎØËه الÈÓليV =1 LلõÓÊ االيôانÔ#È حÓèه  نعËæÉ مÊلÈال مائÎا 

 اكåÉ معادلة تفاعل حõÓ االيôانÔ#È مع الÓاء .  )1
 .أنïè جÖوال لÉقÖم تفاعل حõÓ االيôانÔ#È مع الÓاء )2
3( ÖةجæÏهائي نÌم الÖقÉالf� . 

:ال�Òل تK  åÉÕبÍÎ أن عæارة  ثابí الÈÉازن )4

2.
(1 )

f

f

CK �
�

�

ثÛ تÊق- أن 

3 3( / )
4,8

CH COOH CH COO
pka 
 � . 

 حÓèا مÍ مÊلÈل مائي اليôانÈات الÈÙديÈم  لõÓÊ االيôانÔ#È الÊÓلÈل  إلينÎÇف )5

6,5pHللÊÓلÈل الÌاتج فÈجÖنا  pHقÌÏا الـ  )(  �,  

3الÓÎÕائي ال�Ò� dÚل الÙفة  الغالæة للÌôائÎة الفËدحÖد مع الÉعلÎل - 3( / )CH COOH CH COO
 في الïÓ#ج الÉفاعلي.

 

 التحقق من الدرجة الحمضية للخل التجاري -
-  dارèÉل الðضة الÈÓدرجة ح Íع Ëæع� ( Ô#Èانôاالي õÓأو درجة نقاوة ح ) ـــــب )  ( 

   úÎحD  امËة  الغÎقÌال Ô#Èانôاالي õÓلة حÉØ لôÓ� دÖدة في  عÈجÈÓ100الg . dارèÉل الðال Íم 

نأخÚ الÉÕلة    , ) . للÊÉق- مÍ هÚه القÓÎة عËç Í#- الÓعايËة تËÎÒ لÎÙقة قارورة  خل تèارd إلى الÖرجة الÎÇÓÊة (  -
m=50g      هاÉار#ة سعÎجلة عÈعها في حÇل ونðا الÚه Í500مmL  لÙÊÌار فÎى خ% العÉح ËÜقÓاء الÓف الÎÇون

20AV. نعايË الÛèÊعلى مÊلÈل ما� mL�
 

) لهÖÎروÖÎÏØ الÈÙديÈم () بÈاسÜة مÊلÈل مائي (مÍ الÊÓلÈل
( )Na OH	 
	 ïÎØËهت  ÈÓ0.20 ليال mol/L= . Èه ýافÕÉغ الÈلæالالزم ل ÛèÊان الÕ10فBEV mL� . 

 اكåÉ معادلة تفاعل الÓعايËة الÊادث. )1
 ). (الïÎØËÉ الÈÓلي لõÓÊ االيôانÔ#È في الÊÓلÈل أحåÏ قÓÎة )2
 . القارورةجÖ قÓÎة درجة حÎÇÓة الðل الèÉارd وقارنها مع القÓÎة الèÏÓلة على )3
 

 تحضير استر بنكهة اإلجاص   -
االيôانÔ#È  جاص �Í�Ó تËÎÇÊه بÉفاعل حõÓاسËÉ ذو نÕهة اإل ايôانÈات الÎÉÌæل-) 1 �A لÈÊØ  مع  �B. 

 .لألسËÉالÎÙغة الÙÌف الÈÒÌÓرة  ع%أ -أ/    

للÈÊÕل الÈÒÌÓرةاسÉÌÉج الÎÙغة نÙف  -ب/   �BفهÌو ص. 

 2 (-Íن مÈÕÉلي يÈم åÎØËج تïÓن ËÉا األسÚه ËÎÇÊأجل ت Í0,01مmol Íم �A 0,02و mol Íم �B . 

 مËاحل اسÉعÓل فÎها عÖة تقÎÌات ÎÓÎØائÎة ، مÍ بÍÎ هÚه الÉقÎÌات :ت9Ëèة تËÎÇÊ هÚ األسËÉ تÛÉ عËæ عÖة -أ/

-ÖتËÓال ÍÎðÏÉفان .    - .       الðال Ëèإضافة ح - Íع مæÒي مÊل ملÈلÊال مÓعÉاس( )Na Cl	 
	 . 

en
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s

ËæÉنع
اكåÉ م))11
أنïè جأنïè جÖوال))22
3(ÖجÖةæÏةنæÏم ال  نÖقÉقالÉال

نعæارة  ثابí الÉأن عæارة  ثابí الÈÉازن

لõÓÊلõÓÊ الÈلالÊÓلÈل 
ÌÏpHHا الـ قÌÏا الـ )

ي ال�Ò� dÚلÓÎائي ال�Ò� dÚل الÙف

للخل التجارضية للخل التجاري 
õÓأو درجة نقاوة ح )Óو درجة نقاوة ح

الÈÓجÈدالÈÓجÈدة فيلغËام ÌقÎة  الغËام 
) . للÊÉق-) . للÊÉق-Îة ( ÎÇÓة ( 

وونÎÇف500mL500mL ها     
) بÈاسÜة) بÈاسÜة مÊل(ÊلÈل

الزم لæلÈغ الÕÉاÛè الالزم لæلÈغ الÕÉافý ه

.ة

ÈÊلÈÊØل ��B..

B
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 اشËح  اخÙÉار دور Øل تقÎÌة .

æçقÍÎÉ في قÓع اإل انة،كÎف نÉأكÖ تÎæ#Ëèا أن الæÜقة أثÌاء فÙل الÓادة العÈÇ#ة الÌاتèة عÍ الÊÓلÈل الÓائي ت�Òلí  -ب/
 العÈÇ#ة الÌاتèة  هي الÏفلى أم العلÈ#ة ؟

 أثÌاء تËÎÇÊ هÚا األسËÉ وفي مËحلة أخËÎة çلå األسÉاذ مÍ الÉالمÚÎ اسÉعÓل تقÎÌة الÉقËÎÜ الïèÓأ لغËض ما . -جــ

 اخËÉ الهÖف مÍ هÚه الÉقÎÌة  مÍ بÍÎ ما يلي مع الÉعلÎل :  

 تÍÎÏÊ مËدود األسËÉة بïÌع األسËÉ الÌاتج . -*   

 الðÉلù مÍ  قا�ا الõÓÊ و الÈÊÕل الæÉÓقÍÎÎ في االسËÉ الdÚ تÛ فÙله في الËÓاحل الÏا قة. -*   

�4KعÜى ثابí الÈÉازن لهÚا الÉفاعل  -أ/-)3    . أوجÖ الåÎØËÉ الÈÓلي للïÓ#ج الÉفاعلي  عÖÌ حالة الÈÉازن.  �

 أحåÏ الËÓدود وقارنه بåÎØËÉ مÈلي االبÖÉائي مÕÉافئ ،كÎف تفËÏ ذلÔ ؟ -ب/ 

 :يعطى

  M(g.mol-1(الÉÕلة الÈÓلÎة 1atm)تíÊ ضغ% °Cدرجة الغلÎان (

õÓÊ ال60 118 �A

الÈÊÕل  86 137 �B 

 ايôانÈات الÎÉÌæل  128 149

 

 

 ال;انيان�هى ال#�ض�ع 
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  Éاخ
    *-Êت
     **-ùلðÉالðÉال
�عÜى�عÜى ثاب--/أ/-))33
حåÏ الËÓدودأحåÏ الËÓدود وقارن-/

)تC°C°íÊة الغلÎان (درجة الغلÎان ( /ex118118m/e
13737m149omco

ال;انال;اني ال#�ض�ع هى ال#�ض�ع 
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