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 نأخذ كمية من أوراق شجرةl’eucalyptus على و نقوم  بوضعها داخل دورق كروي يحتويml200 من الماء نركب

لى مزيج علنتحصلدقيقة ، نوقف التسخين  ثم نرشح المزيج  المتحصل عليه ، 30المكثف المائي ثم نسخن  المزيج لمدة 

.l’eucalyptolاألساسي الزيتومتجانس من الماء 

املستعمل في عملية التسخين والشكل التالي اليك :

6الى1أكتب البيانات املرقمة من -أ 

؟هل يمكننا االستغناء عنه و1ما دور األداة رقم -ب

 نستعمل طريقة االستخالص األوكاليبتول للحصول على
: املتقطع بواسطة مذيب مناسب من الجدول التالي 

مع التعليل ؟ املذيب املناسب لعملية االستخالص ماهو-أ
؟البيانات املرقمة  للشكل املقابلأكمل -ب

3و2مع التعليل في 

؟اشرح عملية االستخالص املنجزة باختصار -ج
.الطولوينمن m=8.7 gأحسب حجم كتلة -د

نقاط 06|عن املاء l’eucalyptolاألوكاليبتول فصل :   االول تمرين ال
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l’eucalyptus األوكاليبتول:شجرة تنمو بمختلف مناطق العالم ، تحتوى أوراقها على زيت أساسي عطري يدعىl’eucalyptol

ألساستي ألورا  بغتر  التحصتل علتى ال يتت اوو الذي يستعمل في تحضير بعض األدوية الخاصة بتخفيف السعال خاصة بفصل الشتتا  

:    هذه الشجر نتبع الخطوات التالية 

 الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العدديةعالقاتاليجب إعطاء.

 بوحدتها المالئمة تعتبر خاطئة تبوعةمكل نتيجة غير.

يمكنك إنجاز تمارين االمتحان حسب الترتيب الذي يناسبك.
 جابــةاإليؤخذ بعين االعتبار تنظيم ورقة.

توجيهات عامة

1-ص

املذيب االمتزاج مع املاء ول األوكاليبتانحاللية  20°C الكثافة عند

الطولوين ال يمتزج ضعيفة  0.87

اإليثانول  يمتزج جيدة 0.81

الكلوروفورم ال متوسطة 1.46

الهكسانحلقي  ال يمتزج جيدة 0.78
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نقاط07.00|التمرين الثاني 
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2-ص

:تحتوي على املعلومات  التالية HNO3القوي اآلزوتتتوفر بمخبر الكيمياء قارورة  لحمض 

 نأخذ حجم  قدرهV=2,28 mL التجاري لتحضير محلول اآلزوتمن حمضSo اآلزوتمن حمض
300حجمه ml.

.Soأحسب نظامية  املحلول املحضر -أ

 نمدد املحلولSo2 مرتين للحصول على محلولS1.
.S1احسب التركيز املولي للمحلول -ب

 نقوم بمعايرة حجمV=20mL  من محلول النشادرNH3 بواسطة املحلولS1 ذلك واملحضر سابقا
.  V(HNO3)=10mLبإضافة كاشف ملون مناسب  فكان الحجم الالزم لبلوغ  نقطة التكافؤ 

؟ما لهدف منها وما نوع املعـــــــايرة -أ

.التجريبي لعملية املعايرة عليه كافة البيانات الببروتوكول وضح -ب
.ؤ بعد نقطة التكافواذكر الكاشف املناسب املستعمل بعملية  املعايرة محددا لونه  قبل -ج
.أكتب معادلة التفاعل الحاصل عند املعــايرة -د
. NH3التركيز املولي ملحلـــــول وأحسب النظامية -ه

َعـــــــاير NH3أحسب كمية املادة ملحلول النشادر -و
ٌ
.امل

 التركــــــيز املولي ملحلول واملطلق على  نظاميــــــة اإلرتيابأحسبNH3 الكتابة الصحيحة لهمــا اعطو
: يعطى 

نقاط 07: التمرين الثالث 
منه V1=30mLبيشرنضع في C1( FeSO4)من  اجل  تحديد نظامية محلول كبريتات الحديد الثنائي 

نضيف قطرات من =mol/L0.2C2(K2Cr2O7)البوتاسيومبيكروماتنقوم  بمعايرته  بمحلول   
(  تكافؤنقطة ال)و نسحح الحجم تدريجيا  فكان الحجم الالزم لبداية تغير اللون  H2SO4حمض الكبريت

V2(K2Cr2O7)=15mL ، تعطى الثنائيات املشاركة بالتفاعل بآخر التمرين.

 اإلرجاع وأعط مفهوما لألكسدة.
 ؟الحادثةيةاإلرجاعاإلرجاع ثم استنتج معادلة األكسدة وأكتب املعادلة النصفية لتفاعلي األكسدة

 أوجد عالقة تركيز(FeSO4 )C1 بداللة تركيز(K2Cr2O7)C2 وV2  وV1.

 استنتج عندئذ التركيز املولي لـــ(FeSO4 )تركيزه الكتلي و.
 املوجودة بمحلول للشوارداستنتج التركيز املولي(FeSO4  )

 أحسب نظامية محلول كبريتات الحديد الثنائي(FeSO4. )

 أحسب كتلة كبريتات الحديد الثنائي الالزم إذابتها فيL1 للحصول على  التركيزC1

 يعطي:

بالتوفيق  للجميـع 

   2 3 3 2

2 7 / , /

56 /  ; S=32 / ; O=16 /

Cr O Cr Fe Fe

Fe g mol g mol g mol

   



   3 : 60% ,  1,38 , 63 /H NO P d M g mol    

3

3 30,001 /  .  0,02 .  0,04HNO Burette pipetteN mol L V Cm V Cm     
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