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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وم :ي                                                            : مديرية التربية

                                                                  ثانوية : 
 اختبار الفصل الثالث                                                                علوم تجريبية  الالثانية  : شعبة ال

 2018-2017                   ســاعة1.5المدة :                                 العلوم الفيزيائية مادة : اختبار
تمرين االول :ال

 صوديوم كبريتيت الهيدروجينمحلول في  3IOK  يودات البوتاسيوم من  5.99g1m= كتلة  نضع
) -3HSO+ +Na( المولي ذو تركيز mol/L234 m=2C  150= حجمه وmL2V   67في وجود وسط حم

يمكن الكشف عنه  2I ثنائي اليود  فيتشكل ) 4SO2H  (نستعمل قطرات من حمض الكبريت المركز
 .بواسطة النشا ليعطي لون ازرق داكن

اذا علمت ان  مع تحديد نوعها ؟ ل\Tكسدة واTUرجاعاكتب المعادلتين النصفيتين اTUلكترونيتين -1
     )3HSO/2 -4SO- (و   )I -3IO/2(  الثنائيات الداخلة في التفاعل

 المعادلة اTUجمالية للتفاعل الحاصل ؟اكتب -2
 ضع جدول التقدم للتفاعل ثم عين التقدم اTUعظمي واستنتج المتفاعل المحد ؟ -3
 ؟ في نهاية التفاعل المتشكل Ifn)2(كم هي قيمة كمية المادة لثنائي اليود -4

 المعطيات

M(H)=1 g/mol  M(I)=126.9 g/mol   M(O)=16 g/mol   M(K)=39.098 g/mol M(S)=32 g/mol M(Na)=22.98 
g/mol

 الثاني : تمرينال
تركيزه  )4SO++H2-2(  حمض الكبريت عم V=115mlفي حجم Alمن معدن اTUلمنيوم    mندخل كتلة 

مرة  50خمسون  0Cحu7ناه انط\Tقا من تخفيف محلول تجاري مركز تركيزه المولي   1Cالمولي 
  2Hفن\Tحظ انط\Tق غاز الهيدروجين 

 ؟ معادلة اTUكسدة معادلة اTUرجاع عرف -1
اذا علمت ان الثنائيات الداخلة في اكتب المعادلتين النصفيتين اTUلكترونيتين  مع تحديد نوعها -2

 استنتج المعادلة اTUجمالية للتفاعل الحاصل ؟ثم   )2H/+H( و  )Al/3+Al(التفاعل  
ثم استنتج . 0Cاحسب تركيزه  P=95و  4d=1.8 : له دTUTUت اTUتيةتجاري  حمض الكبريت الذي استعملناه-3
1C 

 متى يكون التفاعل ستوكيومتري ؟ جدول التقدم للتفاعل  باTUستعانة من-4
 .التي تحقق التفاعل ستوكيومتريAlمنيوم Tل\ل mكم هي قيمة كتلة -5
6-Uلمنيوم ماهو تركيز شوارد اT]+3Al[ في نهاية التفاعل ؟ 
 l/mol24=MV المنطلق في ال�uوط النظامية  2Hغاز  gV ماهو حجم -7

 M(Al)=27g/mol    M(H)=1 g/mol    M(O)=16 g/mol    M(S)=32 g/mol   : معطيات 
بالتوفيق 

مايلي :املئ : ثالثتمرين الال
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msكتكتلة نضعنضع
)-33HSOHSO+++Na(

عمل قطراتنستعمل قطرات م
 النشا ليعطسطة النشا ليعطي 

ادلتين النصف المعادلتين النصفي
خلة في ا الداخلة في التفاعل

جمالية للتفلة اTUجمالية للتفاعل
تفاعل ثم عم للتفاعل ثم عين 

(ة لثنائي اليولمادة لثنائي اليود 

 M(K)=39.0989.098 g/mog
g/molol

مV=115mlV=115mlم ي حجم 
جاري مركز تل تجاري مركز تركيز

اذا علمتاذا علمتوعها يد نوعها 
ة للتفاعل المالية للتفاعل الحاص

P=95P=9احسباحسب تركي

متري ؟
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 الكتابة الطوبولوجية االسم الموافق الصيغة النصف مفصلة
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ثنائي ميثيل هكسانال 5-4يثيلا-3
 

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 نتانويكبثنائي ايثيل -3ميثيل ثنائي  2-4

 

نتحصل على الدهيد من الكحول اTUولي عن طريق .................................. .
 نتحصل على الحمض الكربو كسيلي من الكحول اTUولي عن طريق...................................

 بواسطة .........................................فيعطي.................................نكشف عن الكحول 
 .نكشف عن الدهيد بواسطة ..................................................فيعطي..........................

  ..........فيعطي.............................نكشف عن الكيتون بواسطة .........................................
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