
 017/018متقن األخوين حيدرة يلل                                                              الموسم الدراسي :
 ع ت        اإلختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية             المــــــدة : ساعتان 2المستوى : 

 
نقاط ) 10: ( األولالتمرين 

هو سائل ذو  بيروكسيد الهيدروجين ) ( يسمى كذلك  ذو الصيغة الجزيئية  الماء األوكسجيني
ر يؤثر على الجراثيم ، متوفر في بعض محالت بيع لون أزرق باهت  ، يُْعتَبَُر مضادًا للعفونة  و مطّهِ

األغذية و محالت العطارة والصيدليات .

 ) ( ة : االكسجيني منتج حديثا تحمل الداللمن الماء  لتر 1شترينا من صيدلية قارورة إ

مرة 20و مددناه من الماء االكسجيني الموجود في القارورة،  للتحقق من صحة هذه الداللة أخدنا حجما 
ووضعناه   ، أخذنا  من  المحلول الممدد حجما  فتحصلنا على محلول تركيزه المولي 

في كأس بيشر و أضفنا قطرات من حمض الكبريت المركز و عايرنا محتوى الكأس بواسطة محلول  

 تركيزه المولي  مائي لبرمنغنات البوتاسيوم 

 المعايرة بالمعادلة التالية:نمذج تفاعل يُ ،  لبلوغ التكافؤ هو  الالزمالحجم فكان 

خلتين في التفاعل.االد )Red/Ox( نالثنائيتي اإلرجاع ، مبيّنا وب المعادلتين النصفيتين لألكسدة أكت-1
.التكافؤ تقدم لتفاعل المعايرة عند الجدول  أعط-2
قطرات من حمض الكبريت المركز؟ما الهدف من إضافة -3

كيف نتعرف على حدوث التكافؤ؟-4

. ، وثّم استنتج قيمة التركيز  و ،  ،  أوجد عند التكافؤ العالقة بين-5

.التركيز المولي للماء األوكسجيني الموجود في القارورة  حسب قيمة أ-6

34g.mol2O2M(H=(-1:  يعطى . كتلي للماء األوكسجيني  الموجود في القارورةالتركيز ال أحسب-7

 نقاط ) 10: ( التمرين الثاني 

6H2C ،  4H2C،2H2C ،O4H2C ية حدد العائلة التي تنتمي لها :إليك المركبات العضوية التال -1
O6H3C    ،6H6C . 

       مع ذكر اإلسم الموافق ثم  2O10H5Cأكتب مختلف الصيغ نصف المفصلة للحمض الكربوكسيلي  -2
 مثلها بالكتابة الطوبولوجية. 

 أكتب الصيغ نصف المفصلة للكحوالت التالية مع تحديد صنفها. -3

  . ول -1-مثيل بروبان  -2،  ول -2-مثيل بروبان  -2،   ول -2 -مثيل بوتان -3         

 ***أســــــاتذة المــــــادة   ***        ***      بالتوفيق والنجاح للجميع***
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الماءالماء األو
لون أزرلون أزرق با

األغذية و محاألغذية و محالت

نا من صيدلية قاروشترينا من صيدلية قارو

صحة هذه المن صحة هذه الداللة أخ
ول تركيزه المى محلول تركيزه المولي

فنا قطرات من أضفنا قطرات من حمض

ماسيوم 

ؤ هو لتكافؤ هو 

الثنائّّنننجاع ، مبياإلرجاع ، مبيّناناو
.تكافؤ 

لمركز؟ريت المركز؟

تج قيمة التر استنتج قيمة التركيز  ّ

..ورة ي القارورة 
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