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التنسًٓ األّل (7ىكاط)

ٓعط ٙاحلذه املْلٕ يف شسّط التذسب٘ VM  24L / mol :

)n(mol

 - 1ىرٓب سذنا  Vg  36Lمً غاش ثاىٕ أكطٔد الكربٓت  SO2يف املا ٛاملكطس فيشصل

7.5

➂

عل ٙحملْل عدٓه اللٌْ   S1 سذنُ V  1L

5

 -أسطب الرتكٔص املْلٕ  C1للنشلْل .  S1 

➁

 – 2ىأخر  20mLمً احمللْل ّ  S1 ىضعَا يف سْدل٘ ضعتَا  1Lثه ىكنل احلذه باملاٛ
املكطس فيشصل عل ٙحملْل .  S R 
أ  -كٔف ىطنٕ ٍرِ العنلٔ٘ ؟
ب  -اسطب  CRالرتكٔص املْلٕ للنشلْل .  S R 

➀
)V ( mL

 – 3ىضع يف كأس بٔصس سذنا  V0  18mLمً حملْل بسميػاىات البْتاضْٔو   K   MnO4 ذّ اللٌْ البيفطذٕ ّ احملنض
حبنض الكربٓت ثه ىعآسٍا بْاضط٘ احمللْل .  S R 
أ – أكتب املعادالت اليصفٔ٘ لألكطدٗ ّ اإلزداع للتفاعل احلادخ علنا أٌ الجيأٜتني املعئتني بالتفاعل ٍنا:
/ SO2  ,  MnO4  / Mn2 
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ب – اضتيتر معادل٘ األكطدٗ إزداع .ثه أمأل ددّل تكدو التفاعل
ز – اعتنادا عل ٙمفَْو ىكط٘ التكافؤ اّدد العالق٘ بني كنٔ٘ مادٗ املتفاعلني يف ٍرِ اليكط٘.
 - 4عيد دزاض٘ تػريات عدد مْالت  SO42 ; SO2 ; MnO4 ; Mn2املْدْدٗ يف كأس بٔصس بدالل٘ سذه احمللْل
متكيا مً زضه امليشئات البٔاىٔ٘ الجالث٘ الطابك٘:
أزفل بكل ميشي ٙبٔاىٕ الفسد الكٔنا ٕٜاملْافل لُ مع التعلٔل .
أ-
سدد مً البٔاٌ احلذه الضسّزٖ للْصْل إىل ىكط٘ التكافؤ .
ب-
 اسطب الرتكٔص املْلٕ  C0للنشلْل املعآس.ت-

  S R املضاف

التنسًٓ الجاىٕ (8ىكاط)
لتشدٓد الرتكٔص املْلٕ حمللْل املا ٛاالّكطذٔين  H 2O2ىتبع الطسٓكتني التالٔتني :
الطسٓك٘ األّىل:
ىأخر سذنا  V  14mLمً املا ٛاألّكطذٔين ّ H 2O2ىعآسِ يف ّضط محضٕ مبشلْل ثاىٕ كسّمات البْتاضْٔو
  2K   Cr2O7 2 ذّ الرتكٔص املْلٕ  C '  0,1mol / Lفٔكٌْ احلذه الالشو للتكافؤ . V '  20mL
إذا كاىت الجيأٜتاٌ الداخلتاٌ يف التفاعل .  O2 / H 2O2  ّ  Cr2O7 2 / Cr 3 
 .1اكتب املعادلتاٌ اليصفٔتاٌ لألكطدٗ ّاإلزداع ثه معادل٘ األكطدٗ اإلزداعٔ٘ احلادخٗ .
' 3C 'V
 .2بني أٌ تسكٔص املا ٛاألكطذٔين عيد ىكط٘ التكافؤ ٓعط ٙبالعالق٘ التالٔ٘ :
V

 ّ C اسطب قٔنتُ.
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الطسٓك٘ الجاىٔ٘  :من شز سذنا  V1  210mLمً املا ٛاألكطذٔين مع سذه  V2  500mLمً حملْل ثاىٕ كسّمات البْتاضْٔو
ذّ الرتكٔص  C2  0,1mol / Lيف ّضط محضٕ فٔكٌْ سذه غاش األكطذني امليطلل  VO  2 Lعلنا أٌ احلذه املْلٕ
2

للػاش امليطلل يف الصسطني اليعامٔني ٍْ VM  22, 4L / mol

 .1اسطب كنٔ٘ املادٗ االبتدا ٜ٘ٔلثاىٕ كسّمات البْتاضْٔو.
 .2أجنص ددّل التكدو للتفاعل الكٔنٔا ٕٜاحلادخ.
 .3اّدد العالق٘ بني مكداز تكدو التفاعل ّ xكنٔ٘ مادٗ غاش األّكطذني امليطلل أثيا ٛالتفاعل.
 .4اثبت أٌ التكدو األععنٕ للتفاعل الكٔنٔآ ٕٜعط ٙبالعالق٘ التالٔ٘:

VO2
3VM

 ّ xmax اسطب قٔنتُ

 .3إذا كاٌ املا ٛاألكطذٔين ٍْ املتفاعل احمل ّد ،اّدد كنٔ٘ مادتُ االبتدا.ٜ٘ٔ
 .4اضتيتر الرتكٔص املْلٕ لٍُ .ل تْافل اليتٔذ٘ يف الطسٓك٘ األّىل؟
 .5اسطب كنٔ٘ مادٗ ثاىٕ كسّمات البْتاضْٔو املتبكٔ٘ يف ىَآ٘ التفاعل.

التنسًٓ الجالح 5( :ىكاط )
تعاد الصفش٘  3مع ّزق٘ اإلداب٘
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اإلضه ّاللكب  ....................................................... :الكطه 2:ع .....

 -1تعط ٙلك املسكبات التالٔ٘ ملسكب عضْٖ  ،أعط تطنٔ٘ كل ميَا .

........................................

....................................

........................................

.......................................

 -2مُجلت ثالخ مسكبات عضْٓ٘ بإسد ٚالكتابات الطابك٘  ،أعط الصٔػ٘ اجملنل٘ لكل مسكب .
 -3أذكس العاٜل٘ الكٔنٔا ٜ٘ٔاليت ٓيتنٕ إلَٔا كل مسكب .
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العاٜل٘ الكٔنٔا......................... ) A ( : ٜ٘ٔ
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 -4ضه املسكبات التالٔ٘ ّ أعط صٔػ٘ اجملنْع٘ الْظٔفٔ٘ لكل مسكب .
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