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  تقني ریاضي نیةثا: المستوى                          عین معبدب عبد الحمید بن بادیس  ثانویة
  ساعتــــــــــــــــــــــــــــان:المدة                                                                        27/02/2017

متحان  مـــادة العلـوم الفيزيائيـة في ثانيال ا
 حافظ على نظافة ورقة اإلجابة، مع عدم استعمال اللون األحمر: حظةمال

  )ن 6: (التمرین األول
I ( اجب بصحيح او خطا مع تصحيح اخلطأ.  

ت املوجبة و  -1 تج عن حركة االلكرتو ت احلرة بينما يف املعادن فهو  تج عن حركة االلكرتو ئي يف احملاليل  التيار الكهر
 .السالبة

  .طاب جزيء سببه االختالف يف الكهروسلبية استق -2
  .الناقلية النوعية حمللول ال تتعلق خبلية القياس -3

II(-1 لوري، مث تعريف احلمض حسب أرهينيوس  -اعط تعريف األساس حسب برونشتد. 
  ..............اىل ........ اىل حملول حامضي يتغري لونه من  BBTعند اضافة قطرات من كاشف :* أكمل     2-

  ..............اىل ...... عند اضافة قطرات من كاشف اهليليانتني اىل حملول حامضي يتغري لونه من *                
  

  )ن 10: (ثانيالتمرین ال
كلور األملنيوم ل ليلاحنضر حم     3AlCl قلية كل حملول عند برتاكيز خمتلفة    حرارة درجة، مث نقيس  25 C وهذا مبعرفة كال من شدة

ئي بني طريف خلية القياس  .  التيار، والتوتر الكهر
  .نتائج القياس يف اجلدول أسفله  ندون -

9S  8S  7S  6S  5S  4S  3S  2S  1S  احمللول  
33.90  30.30  26.55  22.80  19.05  15.45  11.85  8.25  4.50  G mS  
2.26  2.02  1.77  1.52  1.27  4  0.79  0.55  0.30   1.S m   

  .أكتب معادلة احنالل هذا املركب يف املاء - 1         
  .ارسم خمطط للتجربة   -2
أرسم املنحىن   -    3 G f    ماذا تالحظ ؟. على ورق ميليمرتي 
ضية للمنحىن   -   4   .أكتب املعادلة الر
  .أحسب ميل املنحىن موضحا وحدته   -5
قلية حملول  بناقليته النوعية  مع ذكر وحدة كل مقدار   -   6   .أكتب العالقة اليت تربط 
ضية للمنحىن  مبقارنة  -7 ئي الذي ميثله امليل؟،  هذه العالقة مع املعادلة الر   ماهو املقدار الفيز

البعد  استنتج  -8 L  بني الصفيحتني علما أن سطح الصفيحة هو 23S cm
.  

ملنحىن الناقلية النوعية استنتج من ا -9 4  4للمحلولS.  
  . 4Sاحسب تركيز احمللول . 10
   هتركيز    NaCl كلور الصوديوم لمن حملول  =10mL V2  مع (S4)ابق من احمللول الس =50mL  V1منزج  - 11

C2=10-3mol/L حملويل مزجيا منيصبح احمللول اجلديد  ف )-Na++Cl   ( و(Al3++3Cl-) 
لشكل للمزيج اثبت ان عبارة الناقلية النوعية  بتطبيق قانون كولروش، -   : تكتب 
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  4Sميثل تركيز احمللول    C1: حيث
C 25  :      2عند درجة حرارة: یعطى 1 2 16,10 . . , 7,63 . .3 mS m mol mS m mol

Al Cl
       

  ،  

                                                                
  

  :  )ن4(التمرین الثالث    
   100mLإىل كمية من املاء  حجمها  (HCL)من  غاز محض كلور املاء V = 1.12Lحجما  نضيف  

  ملاذا نقول عن هذا احلمض انه محض قوي ؟ -1        
  .أكتب معادلة  إحنالل  محض كلور اهليدروجني يف املاء -2
 .احمللول الناتج  املوجودة يف سم الشوارد -3
 . فيه ة أحسب الرتكيز املويل للمحلول مستنتجا تراكيز الشوارد املوجود -4
  

  : یعطى
   VM = 22.4L/mol:   احلجم املويل النظامي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالتوفیق               
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