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ايٛسد٠ األٚىل 

     BAC 2008 (  ع ت) – ايتُسٜٔ ايتذسٜيب (  ٍّٚ   – (املٛضٛع األ

ٍّٛ ايهُٝٝا٥ٞ . , ٚيف ٚدٛد ٚضٝط َٓاضب θ=12°C  , عٓد دزد١ سساز٠ ثابت١ ْدزع تؿهو املا٤ األنطذٝين   ُْٓرز ايتش

  .:  اذتاصٌ بتؿاعٌ نُٝٝا٥ٞ َعاديت٘

ٍّٛ, ٚإٔ اذتذِ املٛيٞ يًػاش يف غسٚط ايتذسب١,  )   (.Vm=24L/molْعترب إٔ سذِ احملًٍٛ ٜبك٢ ثابتا خالٍ َد٠ ايتش

  َٔ املا٤ األنطذٝين تسنٝصٙ املٛيٞ االبتدا٥ٞ   VS=500ml سذُا t=0ْأخر يف ايًشظ١ 

ٍّٚ ايتايٞصتُع ثٓا٥ٞ األنطذني املتػهٌ ْٚكٝظ سذُ٘   : حتت ضػط ثابت نٌ أزبع دقا٥ل, ْٚطذٌ ايٓتا٥ر يف ادتد

40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 t(min) 

300 294 288 276 253 234 204 162 114 60 0   

             

 .أْػئ ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ اذتاصٌ

      ، VS ، VM ، , :  بداليt١يًُا٤ األنطذٝين يف ايًشظ١  انتب عباز٠ ايرتنٝص املٛيٞ 

 أنٌُ ادتدٍٚ ايطابل- أ

 . باضتعُاٍ ضًِ زضِ َٓاضب  ازضِ املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ - ب

 .أعط عباز٠ ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ- دـ

 . نٝـ تتػري ايطسع١ َع ايصَٔ.t1=16min ٚ t2=24minاسطب ضسع١ ايتؿاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ يف ايًشظتني - د

 . بٝاْٝاt1/2عني شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ - ٖـ

 بدالي١ ايصَٔ يف ْؿظ َعًِ ايبٝإ  , ازضِ نٝؿٝا غهٌ َٓش٢ٓ تػريθ’=35°Cإذا أدسٜت ايتذسب١ ايطابك١ يف ايدزد١ 

 .ايطابل َع ايتربٜس

  BAC 2008 (  ع ت) – (املٛضٛع ايجاْٞ  ) ايتُسٜٔ ايتذسٜيب –  
ّٛا ايهُٝٝا٥ٞ ايرٟ حيدخ يًذ١ًُ  َػٓصّٜٛ صًب, ستًٍٛ محض نًٛز  )يف سص١ يألعُاٍ املدرب١ٜ, أزاد ؾٛز َٔ ايتالَٝر دزاض١ ايتش

يف دٚزم, ثِ أضاف إيٝ٘ ستًٛال ذتُض نًٛز املا٤  m=36 mg  نتًت٘ ؾٛضع أسد ايتالَٝر غسٜطا َٔ املػٓصّٜٛ  . (املا٤

 ., ٚضد ايدٚزم بعد إٔ أٚصً٘ بتذٗٝص ٜطُح عذص ايػاش املٓطًل ٚقٝاع سذُ٘ َٔ ذتظ١ ألخسml٣ 30بصٜاد٠, سذُ٘ 

 .َجٌ شتططا يًتذسب١, َع غسح ايطسٜك١ اييت تطُح يًتالَٝر عذص ايػاش املٓطًل, ٚقٝاع سذُ٘ ٚايهػـ عٓ٘*1

 انتب َعادي١ ايتؿاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ املُٓرز يًتشٍٛ ايهُٝٝا٥ٞ ايتاّ اذتادخ يف ايدٚزم عًُا إٔ ايجٓا٥ٝتني املػازنتني ُٖا *2

   2+ +
2Mg /Mg , H /H 

ٍّٚ اآلتٞ ْتا٥ر ايكٝاضات اييت سّصٌ عًٝٗا ايؿٛز*3  :ميجٌ ادتد

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 t(min) 

37,2 37,2 36,0 34,8 32,4 28,8 25,2 19,2 12,0 0 V(H2)(ml) 

          x(mol) 

xٍَّٚجٌ ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ, ثِ اضتٓتر قِٝ تكدّ ايتؿاعٌ *أ  . يف األش١َٓ املب١ٓٝ يف ادتد

 .بطًِ َٓاضب x=f(t)اَآل ادتدٍٚ ثِ َجٌ ايبٝإ *ب

ّٝٔ ضسع١ ايتؿاعٌ يف ايًشظ١ *ز  .t=0ع

 ., اضتٓتر ايرتنٝص املٛيٞ االبتدا٥ٞ حملًٍٛ محض نًٛز املا٤ املطتعpH=1ٌُيًٛضط ايتؿاعًٞ يف اذتاي١ ايٓٗا١ٝ٥ *4

VM=24,0 L.mol-1اذتذِ املٛيٞ يًػاش يف غسٚط ايتذسب١ : -  ٜعط٢
M(Mg)=24g.mol-1ايهت١ً املٛي١ٝ  . 

. 

    BAC 2008 (  ت ز + ز) – ايتُسٜٔ ايتذسٜيب (  ٍّٚ   – (املٛضٛع األ
ٍّٛ ايهُٝٝا٥ٞ اذتاصٌ بني املػٓٝصّٜٛ   :إزداع َعاديت٘ -ٚستًٍٛ محض نًٛز اهلٝدزٚدني بتؿاعٌ أنطد٠ Mgُْٓرز ايتش

                            . 

 ٚتسنٝصٙ V=60 mlيف نأع ب٘ ستًٍٛ َٔ محض نًٛز اهلٝدزٚدني سذُ٘  m=1,0 gْدخٌ نت١ً َٔ َعدٕ املػٓٝصّٜٛ 

 . , ؾٓالسظ اْطالم غاش ثٓا٥ٞ اهلٝدزٚدني ٚتصاٜد سذُ٘ تدزجيٝا ست٢ اختؿا٤ نت١ً املػٓٝصّٜٛ نًٝاC=5,0 mol/Lاملٛيٞ 

ٍّٚ ايتايٞ  :صتُع غاش ثٓا٥ٞ اهلٝدزٚدني املٓطًل ْٚكٝظ سذُ٘ نٌ دقٝك١ ؾٓشصٌ خ٢ً ايٓتا٥ر املد١ْٚ يف ادتد

8 7 6 5 4 3 2 1 0 t(min) 

985 985 985 970 910 810 625 336 0 V(H2)(ml) 

         x(mol) 

 .أْػئ ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ*1
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ٍّٚ ايكٝاضات سٝح *2  . ميجٌ تكدّ ايتؿاعxٌأنٌُ دد

 . بطًِ َٓاضبx=f(t)ازضِ املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ *3

ّٝٔ ايتكدّ ايٓٗا٥ٞ*4  . يًتؿاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ ٚسدد املتؿاعٌ احملدxf ع

.اسطب ضسع١ تػهٌ ثٓا٥ٞ اهلٝدزٚدني يف ايًشظتني*5   0 3min , min . t t 

ّٝٔ شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ *6 1ع 2/ .t 

ٍّٛ ايهُٝٝا٥ٞ اسطب تسنٝص غٛازد اهلٝدزّْٚٝٛ *7  .يف ايٛضط ايتؿاعًٞ عٓد اْتٗا٤ ايتش

 .VM=24L/molاذتذِ املٛيٞ يف غسٚط ايتذسب١   ,  M(Mg)=24,3g/mol:  ْأخر 

 BAC 2008 (  ت ز + ز) – (املٛضٛع ايجاْٞ  ) ايتُسٜٔ ارتاَظ –  

  يبريٚنطٛدٜهربٜتات ايبٛتاضّٝٛ (S1)ْسٜد دزاض١ تطٛز ايتشٍٛ ايهُٝٝا٥ٞ اذتاصٌ بني غٛازد ستًٍٛ 

 سذُا t=0هلرا ايػسض منصز يف ايًشظ١ .   يف دزد١ سساز٠ ثابت١ يٝٛد ايبٛتاضّٝٛ (S2)ٚغٛازد ستًٍٛ 

V1=50 ml ًٍٛاحمل َٔ (S1)  ٞتسنٝصٙ املٛي C1=2,0×10
-1

mol.L
-1

 تسنٝصٙ املٛيٞ (S2)َٔ احملًٍٛ  V2=50 ml َع سذِ 

C2=1,0 mol.L-1
. 

 ,3- املتبك١ٝ يف ايٛضط ايتؿاعًٞ يف ذتظات ش١َٝٓ شتتًؿ١, ؾٓشصٌ ع٢ً ايبٝإ ايػهٌْتابع تػريات ن١ُٝ َاد٠ 

  :  ُْٓرز ايتشٍٛ ايهُٝٝا٥ٞ اذتاصٌ بتؿاعٌ َعاديت٘ 

 . املػازنتني يف ايتؿاعox/redٌ سدد ايجٓا٥ٝتني 1

  أْػئ ددٚال يتكدّ ايتؿاع2ٌ

 . سدد املتؿاعٌ احملد عًُا إٔ ايتشٍٛ تا3ّ

 . عّسف شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ ٚسددٙ قُٝت٘ بٝاْٝا4

  أٚدد ايرتانٝص املٛي١ٝ يألْٛاع ايهُٝٝا5١ٝ٥

 .t1/2املتٛادد٠ يف ايٛضط ايتؿاعًٞ عٓد ايًشظ١ 

  اضتٓتر بٝاْٝا ق١ُٝ ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاع6ٌ

 .t=10 minيف ايًشظ١ 

 
 
 
 
 
 

      BAC 2009 (  ع ت) – (انموضوع األّول  ) انتمرين األّول –  
ٍّٛ ايهُٝٝا٥ٞ ايرٟ حيدخ بني غٛازد ايبريٚنطٛدٜهربٜتات   يف ايٛضط املا٥ٞ بتؿاعٌ تاّ  ٚغٛازد ايٝٛد ُٜٓرز ايتش

  :       َعاديت٘

  يدزاض١ تطٛز ٖرا ايتؿاعٌ يف دزد١ سساز٠ ثابت١(θ=35°C) بدالي١ ايصَٔ, منصز يف ايًشظ١ (t=0) سذُا V1=100mL ًٍٛست َٔ 

C1=4×10 تسنٝصٙ املٛيٞ َا٥ٞ يبريٚنطٛ دٜهربٜتات ايبٛتاضّٝٛ 
-2

mol.L
َٔ ستًٍٛ  V2=100mLَع سذِ  1-

C2=8×10 تسنٝصٙ املٛيٞ  َا٥ٞ يٝٛد ايبٛتاضّٝٛ 
-2

mol.L
  .VT=200mLؾٓشصٌ ع٢ً َصٜر سذُ٘  1-

 .أْػئ ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ اذتاصٌ/ أ

 : يػٛازد ايبريٚنطٛ دٜهربٜتات يف املصٜر خالٍ ايتؿاعٌ بدالي١انتب عباز٠ ايرتنٝص املٛيٞ / ب

     C1 , V1 , V2 
 .يف املصٜر () ايرتنٝص املٛيٞ يجٓا٥ٞ ايٝٛد ٚ 

 .(t=0) ايرتنٝص املٛيٞ يػٛازد ايبريٚنطٛ دٜهربٜتات يف ايًشظ١ اسطب ق١ُٝ / دـ 

َْٔأخر يف أش١َٓ شتتًؿ١ .  ملتابع١ ايرتنٝص املٛيٞ يجٓا٥ٞ ايٝٛد املتػهٌ بدالي١ ايصt1 , t2 , t3,  ........ ٌّٝٓات َٔ املصٜر سذِ ن ع

 ١ّٓٝ  ْٚربدٖا َباغس٠ باملا٤ ايبازد ٚادتًٝد ٚبعدٖا ْعاٜس ثٓا٥ٞ ايٝٛد املتػهٌ بٛاضط١ ستًٍٛ َا٥ٞ يجٝٛنربٜتات V0=10mLع

ايصٛدّٜٛ 2

2 3
2 - Na S O ٞتسنٝصٙ املٛي  C’=1,5×10-2mol.L-1  ٌٚيف نٌ َس٠ ْطذV’ سذِ ستًٍٛ ثٝٛنربٜتات 

ٍّٚ ايكٝاضات ايتايٞ : ايصٛدّٜٛ ايالشّ الختؿا٤ ثٓا٥ٞ ايٝٛد ؾٓشصٌ ع٢ً دد

 

 

3-انشكم  
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60 45 30 20 15 10 5 0 t(min) 

16,7 15,3 13,1 10,4 8,7 6,7 4,0 0 V’(mL) 

         (mmol/L) 

 

ّٝٓات َباغس٠ بعد ؾصًٗا عٔ املصٜر؟ / أ ملاذا ْربد ايع

   ٚ  :  يف تؿاعٌ املعاٜس٠ تدخٌ ايجٓا٥ٝتإ/ ب

 . إزداع اذتاصٌ بني ايجٓا٥ٝتني–    انتب َعاد٠ تؿاعٌ األنطد٠ 

ّٝٔ َطتعٝٓا ظدٍٚ ايتكدّ يتؿاعٌ املعاٜس٠ إٔ ايرتنٝص املٛيٞ يجٓا٥ٞ ايٝٛد يف ايع١ٓٝ عٓد ْكط١ ايتهاؾؤ ٜعط٢ بايعالق١/ دـ  :ب

            2

0

1

2

' '.
.   
C V

I
V

ٍّٚ ايكٝاضات/      د . ازضِ ع٢ً ٚزق١ ًَُٝٝرت١ٜ ايبٝإ / ٖـ.   أنٌُ دد

 .(t=20min)اسطب بٝاْٝا ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ يف ايًشظ١ / ٚ
 

    BAC 2009 (  ع ت) – (انموضوع انثاني  ) انتمرين انتجريبي –  
 ْطع قطع١ نتًتٗا .  ع٢ً نسبْٛات ايهايطّٜٝٛٗدف تتبع تطٛز ايتشٍٛ ايهُٝٝا٥ٞ ايتاّ يتأثري محض نًٛز املا٤ 

2,0 g ّٛٝ100 داخٌ  َٔ نسبْٛات ايهايطmL ٞ0َٔ محض نًٛز املا٤ تسنٝصٙ املٛي 1. /C mol L  

 حتت دزد١ سساز٠ (L 1)ْكٝظ ضػط غاش ثٓا٥ٞ أٚنطٝد ايهسبٕٛ املٓطًل ٚاحملذٛش يف دٚزم سذُ٘ يرت ٚاسد : ايطسٜك١ األٚىل

ٍّٚ ايتايθ=25°Cٞثابت١   :, ؾهاْت ايٓتا٥ر املد١ْٚ يف ادتد

100 60 20 t(s) 

7170 5560 2280   

     

   x(mol) 

ٍّٛ ايهُٝٝا٥ٞ ايطابل  :املعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ املعرب٠ عٔ ايتؿاعٌ املُٓرز يًتش

                                     

َا ايعالق١ بني *2.أْػئ ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ ايطابل*1

2COn ٚ ن١ُٝ َاد٠ ايػاش املٓطًل (x)تكدّ ايتؿاعٌ؟  

بتطبٝل قإْٛ ايػاش املجايٞ ٚايرٟ ٜعطٞ بايػهٌ *3 pV nRTايطابل ٍّٚ  . , أنٌُ ادتد

R=8,31 SI  ,  1L=10-3 m3  ٜعط٢ .x=f(t)َّجٌ بٝإ ايداي١ *4
. 

ٍّٚتتبع ق١ُٝ تسنٝص غٛازد اهلٝدزٚدني : ايطسٜك١ ايجا١ْٝ  :  يف ٚضط ايتؿاعٌ بدالي١ ايصَٔ أعطت ايٓتا٥ر املد١ْٚ يف ادتد

100 60 20 t(s) 

0,040 0,056 0,080   

     

   x(mol) 

 . ن١ُٝ َاد٠ غٛازد اهلٝدزٚدني يف نٌ ذتظ١اسطب *1

ٍّٚ تكدّ ايتؿاعٌ, أٚدد ايعباز٠ اذتسؾ١ٝ اييت تعطٞ *2   ٚن١ُٝ املاد٠ االبتدا١ٝ٥ (x) بدالي١ ايتكدّ َطتعٝٓا ظد

(n0)اسطب ق١ُٝ ايتكدّ *3. يػٛازد اهلٝدزٚدني املٛدب١(x) ٕيف نٌ ذتظ١ ثِ أْػئ ايبٝا x=f(t)َاذا تطتٓتر؟ ,  

 .t=50sاسطب ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ يف ايًشظ١ - 6.  شَٔ ْصـ ايتؿاعt1/2ٌاضتٓتر - 5.سدد املتؿاعٌ احملد*4
             M(O)=16 g/mol   ;  M(C)=12 g/mol ;  M(Ca)=40 g/mol  
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    BAC 2009 (  ت ز + ز) – ايتُسٜٔ ايتذسٜيب (  ٍّٚ   – (املٛضٛع األ

حتٌُ ايٛزق١ . يف قازٚزات خاص١ بطبب تؿهه٘ ايراتٞ ايبط٤ٞ ( ستًٍٛ يبريٚنطٝد اهلٝدزٚدني  )حيؿظ املا٤ األنطذٝين 

ُٜٓتر بعد تؿهه٘ 1L, ٚتعين إٔ (10V)املًصك١ ع٢ً قازٚزت٘ يف املدترب ايهتاب١ َا٤ انطذٝين   َٔ غاش 10L َٔ املا٤ االنطذٝين 

VM=22,4L.molثٓا٥ٞ األنطذني يف ايػسطني ايٓظاَٝني سٝح اذتذِ املٛيٞ 
-1

. 

2:  .ُٜٓرز ايتؿهو ايراتٞ يًُا٤ األنطذٝين بايتؿاعٌ ذٟ املعادي١*1 22(aq) (l) 2(g)2H O =2H O +O 

ّٝٔ إٔ ايرتنٝص املٛيٞ اذتذُٞ يًُا٤ األنطذٝين ٖٛ *أ C=0,893 mol.Lب
-1

. 

 100mL َٔ املا٤ االنطذٝين ْٚهٌُ اذتذِ باملا٤ املكطس إىل V1ْطع يف سٛد١ً سذُا *ب
 نٝـ تط٢ُ ٖرٙ ايع١ًُٝ؟*

C1=0,1 mol.L عًُا إٔ احملًٍٛ ايٓاتر تسنٝصٙ املٛيٞ V1اضتٓتر اذتذِ *
-1

. 

 َٔ احملًٍٛ املُدد بٛاضط١ ستًٍٛ بسَٓػٓات ايبٛتاضّٝٛ 20mL عاٜسْا (10V)يػسض ايتأند َٔ ايهتاب١ ايطابك١ *2

C2=0,02 mol.Lاحملُض تسنٝصٙ املٛيٞ 
-1

 .VE= 38 mL نإ اذتذِ املطاف عٓد سصٍٛ ايتهاؾؤ 

ٍّٛ املعاٜس٠ عًُا إٔ ايجٓا٥ٝتني ايداخًتني يف ايتؿاعٌ ُٖا- انتب َعادي١ ايتؿاعٌ أنطد٠*أ  :إزداع املُٓرز يتش

  ٚ   .   

ٌٖٚ تتٛاؾل ٖرٙ ايٓتٝذ١ ايتذسٜب١ٝ َع َا نتب ع٢ً . اضتٓتر ايرتنٝص املٛيٞ اذتذُٞ حملًٍٛ املا٤ االنطذٝين االبتدا٥ٞ*ب

 ًَصٛق١ ايكازٚز٠؟

     BAC 2009 (  ت ز + ز) – (املٛضٛع ايجاْٞ  ) ايتُسٜٔ ايتذسٜيب –  

 . املًٛخ يًذٛ َٔ د١ٗ ٚاملطبب يألَطاز اذتاَط١ٝ َٔ د١ٗ أخس٣إٕ اسرتام ٚقٛد ايطٝازات ٜٓتر غاش 

20m يف اهلٛا٤, ضتٌ َٔ أدٌ َعسؾ١ ايرتنٝص ايهتًٞ يػاش 
3

  S0 َٔ املا٤ يٓشصٌ ع٢ً ستًٍٛ 1L َٔ اهلٛا٤ يف 

  ثِ ْعاٜسٖا بٛاضط١ ستًٍٛ بسَٓػٓات ايبٛتاضّٝٛ V=50mL َٔ (S0)ْأخر سذُا . ( تٓشٌ نًٝا يف املا٤ْعترب إٔ ن١ُٝ )

C1=2×10 تسنٝصٙ املٛيٞ  
-4

mol.L
-1

. 

 :انتب َعادي١ ايتؿاعٌ املُٓرز يًُعاٜس٠ عًُا إٔ ايجٓا٥ٝتني ايداخًتني يف ايتؿاعٌ ُٖا*1

                               ٚ    

 نٝـ تهػـ جتسٜبٝا عٔ سدٚخ ايتهاؾؤ؟*2

اضتٓتر ايرتنٝص  VE=9,5mL املطاف عٓد ايتهاؾؤ إذا نإ سذِ ستًٍٛ بسَٓػٓات ايبٛتاضّٝٛ *3

َٜس(C)املٛيٞ   . يًُشًٍٛ املعا

 . املتٛادد يف اهلٛا٤ املدزٚععني ايرتنٝص ايهتًٞ يػاش *4

250μg.m يف اهلٛا٤ إذا ناْت املٓظ١ُ ايعامل١ٝ يًصش١ تػرتط إٔ ال ٜتعد٣ تسنٝص *5
-3

.                , ٌٖ اهلٛا٤ املدزٚع ًَٛخ ؟ بسز

 .M(O)=16g/mol       ,M(S)=32g/mol: ٜعط٢

    BAC 2010 (  ع ت) – ٍّٚ ٍّٚ  ) ايتُسٜٔ األ   – (املٛضٛع األ
ٍّٛ ايهُٝٝا٥ٞ اذتاصٌ بني ستًٍٛ محض نًٛز اهلٝدزٚدني َٚعدٕ ايصْو, ايرٟ ُٜٓرز بتؿاعٌ نُٝٝا٥ٞ  ملتابع١ ايتطٛز ايصَين يًتش

  .:  َعاديت٘

 َٔ ستًٍٛ محض نًٛز اهلٝدزٚدني تسنٝصٙ V=40mLَٔ َعدٕ ايصْو يف دٚزم ب٘  m=1,0 g نت١ً t=0ْدخٌ يف ايًشظ١ 

C=5,0×10-1 mol.L-1: املٛيٞ 
VM=25 mol.L-1ْعترب سذِ ايٛضط ايتؿاعًٞ ثابت ٚ اذتذِ املٛيٞ يًػاش  ).

.) 

 . املٓطًل يف ْؿظ ايػسطني َٔ ايطػط ٚدزد١ اذتساز٠, ؾٓشصٌ ع٢ً ايٓتا٥ر أدْاْٙكٝظ سذِ غاش ثٓا٥ٞ اهلٝدزٚدني 

750 500 400 300 250 200 150 100 50 0 t(s) 

200 170 154 132 120 104 86 64 36 0   

          x(mol) 

  . ٚسذِ غاش ثٓا٥ٞ اهلٝدزٚدني املٓطًل xأصتص ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ ٚاضتٓتر ايعالق١ بني ايتكدّ *1

ِّ َجٌ ايبٝإ *2  .1cm→100s  ٚ   1cm→1,0×10-3 mol:    بايطًِx=f(t)أنٌُ ادتدٍٚ أعالٙ ث

 .نٝـ تتطٛز ٖرٙ ايطسع١ َع ايصَٔ؟ عًٌ. t1=100s ٚ t2=400sاسطب ق١ُٝ ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ يف ايًشظتني *3

 xmaxاسطب ايتكدّ األعظُٞ - أ
 . ٚاضتٓتر املتؿاعٌ احملد

 M(Zn)=65 g/mol: ٜعط٢.        ٚأٚدد قُٝتt1/2٘عسف شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ - ب
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  BAC 2010 (  ع ت) – (انموضوع انثاني  ) انتمرين انتجريبي –  
١ّٓٝ َٔ َٓظـ طيب يًذسٚح عباز٠ عٔ ضا٥ٌ حيتٟٛ أضاضا ع٢ً ثٓا٥ٞ ايٝٛد   .C0 تسنٝصٙ املٛيٞ ْأخر ع

 . ؾٓالسظ تٓاقص ايػد٠ اي١ًْٝٛ يًُٓظـْطٝـ إيٝٗا قطع١ َٔ ايصْو 

ٍّٛ ايهُٝٝا٥ٞ اذتادخ, عًُا إٔ ايجٓا٥ٝتني ايداخًتني يف ايتؿاعٌ ُٖا*1  :انتب َعادي١ ايتؿاعٌ املُٓرز يًتش

  ) ٚ )   

, ْٚتابع عٔ طسٜل  َٔ املٓظـ قطع١ َٔ V=50mL ْطٝـ إىل سذِ C°20 عٓد دزد١ اذتساز٠ :ايتذسب١ األٚىل*2

 (.4-ايػهٌ )  ؾٓشصٌ ع٢ً ايبٝإ t بدالي١ ايصَٔ املعاٜس٠ تػريات 
 اقرتح بسٚتٛنٛال جتسٜبٝا يًُعاٜس٠ املطًٛب١ َع / أ

 .زضِ ايػهٌ ايتدطٝطٞ

  َبٝٓاعسف ايطسع١ اذتذ١ُٝ الختؿا٤ / ب

 .طسٜك١ سطابٗا بٝاْٝا

  نٝـ تتطٛز ايطسع١ اذتذ١ُٝ الختؿا٤ / دـ

 .َع ايصَٔ؟ ؾطس ذيو

  َٔ ْؿظ V ْأخر ْؿظ اذتذِ :ايتذسب١ ايجا١ْٝ*3
 , ْطعٗا يف سٛدC١ً°20ايع١ٓٝ عٓد ايدزد١ 

  ثِ ْهٌُ اذتذِ بٛاضط100mL١عٝاز١ٜ ضعتٗا 

 املا٤ املكطس إىل خط ايعٝاز ْٚطهب ستتٛاٙ يف

 .بٝػس ْٚطٝـ إىل احملًٍٛ قطع١ َٔ ايصْو

 (  2)تٛقع غهٌ ايبٝإ 

. عًٌ. ٚازمس٘ نٝؿٝا يف ْؿظ املعًِ َع ايبٝإ ايطابل

 

 

١ّٓٝ, تسؾع دزد١ اذتساز٠ إىل V ْأخر ْؿظ اذتذِ :ايتذسب١ ايجايج١*4  ( 3), تٛقع غهٌ ايبٝإ  C°80 َٔ ْؿظ ايع
 . ٚازمس٘ نٝؿٝا يف ْؿظ املعًِ ايطابل 

 َا ٖٞ ايعٛاٌَ اذتسن١ٝ اييت تربشٖا ٖرٙ ايتذازب؟ َاذا تطتٓتر؟*5

  BAC 2010 (  ت ز + ز) – ٍّٚ ٍّٚ  ) ايتُسٜٔ األ  – (املٛضٛع األ

  َٔ ستًٍٛ َا٥ٞ يبريٚنطٛدٜهربٜتات ايبٛتاضّٝٛ V1=200 mL سذُا t=0منصز يف ايًشظ١ 

C1=4,00×10-2 mol.L-1تسنٝصٙ املٛيٞ 
 َٔ ستًٍٛ يٝٛد ايبٛتاضّٝٛ  V2=200 mL َع سذِ 

C2=4,0×10-1 mol.L-1تسنٝصٙ املٛيٞ 
.  

ٍّٛ ايهُٝٝا٥ٞ اذتاصٌ ُٖا (Ox/Red)إذا عًُت إٔ ايجٓا٥ٝتني *1  :ايداخًتني يف ايتش

( )             ٚ()   

 . إزداع املُٓرز يًتشٍٛ ايهُٝٝا٥ٞ اذتاصٌ–انتب املعادي١ املعرب٠ عٔ ايتؿاعٌ أنطد٠ *أ
 .اضتٓتر املتؿاعٌ احملد. أصتص ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ اذتادخ*ب

 تٛدد عد٠ تكٓٝات ملتابع١ تطٛز تػهٌ ثٓا٥ٞ*2

 اضتددَت ٚاسد٠ َٓٗا.  بدالي١ ايصI2َٔايٝٛد 

 يف تكدٜس ن١ُٝ ثٓا٥ٞ ايٝٛد ٚزضِ ايبٝإ 

 .1-  نُا يف ايػهٌ 
 نِ ٜطتػسم ايتؿاعٌ َٔ ايٛقت إلْتاز*أ

 ْصـ ن١ُٝ ثٓا٥ٞ ايٝٛد ايٓٗا١ٝ٥ ؟

 اسطب ق١ُٝ ايطسع١ اذتذ١ُٝ يتػهٌ*ب

 .t=t1/2ثٓا٥ٞ ايٝٛد يف ايًشظ١ 

 إٕ ايطسٜك١ اييت أدت ْتا٥ذٗا إىل زضِ *3
 ايبٝإ ايطابل, تعتُد يف حتدٜد تسنٝص ثٓا٥ٞ

 ايٝٛد املتػهٌ عٔ طسٜل املعاٜس٠, سٝح 

تؤخر عٝٓات َتطا١ٜٚ, سذِ نٌ َٓٗا  
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V=10 mLثِ تعاٜس مبشًٍٛ َا٥ٞ يجٝٛ نربٜتات ايصٛدّٜٛ  (تربد َباغس٠  ) َٔ ايٛضط ايتؿاعًٞ يف أش١َٓ شتتًؿ١

C’=1,0×10-2 mol.L-1تسنٝصٙ املٛيٞ 
 .

 :   .َعادي١ ايتؿاعٌ املُٓرز يًتشٍٛ اذتادخ ٖٞ

ٍّٛ*أ  .(ثٝٛنربٜتات َع ثٓا٥ٞ ايٝٛد )اذنس ارتٛاص األضاض١ٝ هلرا ايتش

 (Eسذِ ثٝٛنربٜتات ايالشّ يبًٛؽ ْكط١ ايتهاؾؤ  : VE ).V , VE , C بدالي١ نٌ َٔ أٚدد عباز٠ *ب

 .t=1,2 min يف ايًشظ١ VEاسطب اذتذِ املطاف *ز

    BAC 2010 (  ت ز + ز) – ٍّٚ  – (املٛضٛع ايجاْٞ  ) ايتُسٜٔ األ

C1=4,5×10-2mol.L-1  تسنٝصٙ املٛيٞ  َٔ املا٤ األنطذٝين V1=100 mL مبصز (s)ضتطس ستًٛال 
 َع سذِ 

V2=100mL ّٛٝتسنٝصٙ املٛيٞ َٔ ستًٍٛ ٜٛد ايبٛتاض  C2=2,0×10-1mol.L-1
 :تعط٢ ايجٓا٥ٝتإ. 

 (  ,  .  

 . إزداع َعتُدا ع٢ً املعاديتني ايٓصؿٝتني–انتب َعادي١ ايتؿاعٌ أنطد٠ - أ*1

 . أْػئ ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ ٚاضتٓتر املتؿاعٌ احملد–ب 

 ْطٝـ إىل األْبٛب t=3min ٚيف ايًشظ١ V=20mL ع٢ً عد٠ أْابٝب َتُاث١ً نٌ َٓٗا حيتٟٛ ع٢ً سذِ (s)ْكطِ احملًٍٛ *2

ٍّٚ َا٤ ٚقطع َٔ ادتًٝد ثِ ْعاٜس ثٓا٥ٞ ايٝٛد   املتػهٌ بٛاضط١ ثٝٛنربٜتات ايصٛدّٜٛ األ

C=1,0mol.L-1تسنٝصٙ املٛيٞ 
 ْهسز ايتذسب١ ايطابك١ نٌ ثالخ دقا٥ل َع بك١ٝ األْابٝب, 

 .VEعًُا إٔ سذِ ايجٝٛنربٜتات املطاف عٓد ايتهاؾؤ 

 ملاذا ْطٝـ املا٤ ٚقطع ادتًٝد يهٌ أْبٛب قبٌ املعاٜس٠؟

 : ُْٓرز ايتشٍٛ ايهُٝٝا٥ٞ اذتادخ أثٓا٤ املعاٜس٠ باملعادي١*3

ّٝٔ إٔ ايرتنٝص املٛيٞ يجٓا٥ٞ ايٝٛد املتػهٌ يف أٟ ذتظ١ *   . ٜعط٢ بايعالق١ tب

 إٕ دزاض١ تػريات ايرتنٝص املٛيٞ *4
 يجٓا٥ٞ ايٝٛد املتػهٌ بدالي١ ايصَٔ 

  (.1-ايػهٌ )أعط٢ ايبٝإ 

 .  يف ْٗا١ٜ ايتؿاعٌاضتٓتر ق١ُٝ*أ

 اسطب ق١ُٝ ايطسع١ اذتذ١ُٝ يتػهٌ*ب

 .t=8min يف ايًشظ١  

 اضتٓتر ضسع١ اختؿا٤ املا٤ األنطذٝين-          دـ 

 . t=8min               يف ْؿظ ايًشظ١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      BAC 2011 (  ع ت) – ايتُسٜٔ ايتذسٜيب (  ٍّٚ   – (املٛضٛع األ
ٜعسف ستًٍٛ بريٚنطٝد اهلٝدزٚدني باملا٤ األنطذٝين, ايرٟ ٜطتعٌُ يف تطٗري ادتسٚح ٚتٓظٝـ ايعدضات ايالصك١ ٚنريو يف 

 :ٜتؿهو املا٤ األنطذٝين ذاتٝا ٚؾل ايتؿاعٌ املُٓرز باملعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ ايتاي١ٝ. ايتبٝٝض

                                                              

ٍّٛ ايطابل, ؾٛضع األضتاذ يف َتٓاٚهلِ َا ًٜٞ*1  :أقرتح ع٢ً ايتالَٝر يف سص١ األعُاٍ ايتطبٝك١ٝ دزاض١ سسن١ٝ ايتش

 .10V َٓتر سدٜجا نتب عًٝٗا َا٤ أنطذٝين S0َٔ املا٤ األنطذٝين  500mlقازٚز٠ حتتٟٛ ع٢ً *

 (.VM=22,4L/molَٔ غاش ثٓا٥ٞ األنطذني يف ايػسطني ايٓظاَٝني, اذتذِ املٛيٞ  10Lَٔ املا٤ األنطذٝين حيسز  1Lنٌ  )

 :ايصدادٝات*

  50mL  ,  100mL  ,  200mL  ,  250mL: سٛدالت عٝاز١ٜ**

 . ٚ إداص١ َاص1mL  ,  5mL  ,  10mL١: َاصات عٝاز١ٜ**
  50mL: ضشاس١ َدزد١ ضعتٗا**

 .250mL: بٝػس ضعت٘**

C’=2×10-3mol.L-1قازٚز٠ ستًٍٛ بسَٓػٓات ايبٛتاضّٝٛ ستطس سدٜجا تسنٝصٙ املٛيٞ بػٛازد ايربَٓػٓات *
. 
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 .%98قازٚز٠ محض ايهربٜت املسنص -** ساٌَ                       -** َا٤ َكطس                  **

 :ثِ طًب َِٓٗ ايكٝاّ مبا ًٜٞ ( A , B , C , D )قاّ األضتاذ بتؿٜٛر ايتالَٝر إىل أزبع زتُٛعات َصػس٠ 

١ّٓٝ َٔ احملًٍٛ  200mL عذِ S حتطري ستًٍٛ :أٚال  . َسS0 40٠أٟ بتُدٜد ع

 .Sضع بسٚتٛنٛال جتسٜبٝا يتشطري احملًٍٛ *1

 .(تؿهو املا٤ األنطذٝين ).أْػئ ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ*2

 .Sاضتٓتر ايرتنٝص املٛيٞ يًُشًٍٛ . S0اسطب ايرتنٝص املٛيٞ يًُشًٍٛ *3
, ٚتطٝـ إيٝ٘ سذُا َعٝٓا َٔ ستًٍٛ حيتٟٛ ع٢ً غٛازد اذتدٜد ايجالثٞ نٛضٝط S تأخر نٌ زتُٛع١ سذُا َٔ احملًٍٛ :ثاْٝا

ٍّٚ ايتايٞ  : ٚؾل ادتد

 A B C D زَص اجملُٛع١

 1 5 0 2 (mL)سذِ ايٛضٝط املطاف 

 49 45 50 48 (mL)سذِ املا٤ األنطذٝين 

 50 50 50 50 (mL)سذِ ايٛضط ايتؿاعًٞ 

 َا دٚز ايٛضٝط؟ َا ْٛع ايٛضاط١؟*1

 تأخر نٌ زتُٛع١, يف ذتظات ش١َٝٓ شتتًؿ١, *2
 َٔ ايٛضط ايتؿاعًٞ ارتاص 10mLسذُا َكدازٙ 

 بٗا ٜٚٛضع يف املا٤ ايبازد ٚادتًٝد ٚجتس٣ ي٘

 ع١ًُٝ املعاٜس٠ مبشًٍٛ بسَٓػٓات ايبٛتاضّٝٛ

 .احملُط١ بكطسات َٔ محض ايهربٜت املسنص

 .َا ايػسض َٔ اضتعُاٍ املا٤ ايبازد ٚادتًٝد/ أ

 (.2-ايػهٌ )مسشت املعاٜس٠ بسضِ املٓشٓٝات *3
 .سدد ايبٝإ ارتاص بهٌ زتُٛع١/ أ

 .Sأٚدد بٝاْٝا ايرتنٝص املٛيٞ يًُشًٍٛ / ب

.S0     اضتٓتر ايرتنٝص املٛيٞ يًُشًٍٛ 
 

 ٌٖ ايٓتا٥ر املتٛصٌ إيٝٗا َتطابك١ / دـ

     َا ٖٛ َطذٌ ع٢ً ايكازٚز٠؟ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

BAC 2011 (  ع ت) – ٍّٚ   – (املٛضٛع ايجاْٞ  ) ايتُسٜٔ األ

ٍّٛ بني غٛازد ايبٝهسَٚات   . ٚستًٍٛ محض األٚنطايٝو يدزاض١ تطٛز سسن١ٝ ايتش

 تسنٝصٙ املٛيٞ  َٔ ستًٍٛ بٝهسَٚات ايبٛتاضّٝٛ V1=40mL سذُا t=0sمنصز يف ايًشظ١ 

C1=0,2oml.L
-1

 .C2 َٔ ستًٍٛ محض األٚنطايٝو تسنٝصٙ املٛيٞ زتٍٗٛ V2=60mLَع سذِ  
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   ٚ :إذا ناْت ايجٓا٥ٝتإ املػازنتإ يف ايتؿاعٌ ُٖا

ٍّٛ ايهُٝٝا٥ٞ اذتادخ–انتب املعادي١ املعرب٠ عٔ ايتؿاعٌ أنطد٠ / أ  . إزداع املُٓرز يًتش

 .أْػئ ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ/ ب

 املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ يتطٛز (1-ايػهٌ)ميجٌ 

 . بدالي١ ايصَٔن١ُٝ َاد٠ 

 :أٚدد َٔ ايبٝإ

  يف ضسع١ تػهٌ غٛازد / أ

 .t=20minايًشظ١ 

 .Xfايتكدّ ايٓٗا٥ٞ يًتؿاعٌ / ب

 .t1/2شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ / دـ

 .باعتباز ايتؿاعٌ تاّ عني املتؿاعٌ احملد/ أ

 .C2أٚدد ايرتنٝص املٛيٞ / ب

 

     BAC 2012 (  ع ت) – ٍّٚ ٍّٚ  ) ايتُسٜٔ األ   – (املٛضٛع األ

  ٚستًٍٛ بٝهسَٚات ايبٛتاضّٝٛيدزاض١ تطٛز ايتؿاعٌ اذتادخ بني ستًٍٛ محض األٚنطايٝو 

َٔ ستًٍٛ محض  V1=100mL بدالي١ ايصَٔ, سطسْا َصجيا تؿاعًٝا حيتٟٛ ع٢ً سذِ  

C1=3×10-2moL.L-1األٚنطايٝو ايرٟ تسنٝصٙ املٛيٞ 
 َٔ ستًٍٛ بٝهسَٚات ايبٛتاضّٝٛ ايرٟ تسنٝصٙ V2=100mLٚسذِ  

C2=0,8×10-2moL.L-1املٛيٞ 
ْتابع تطٛز املصٜر ايتؿاعًٞ َٔ خالٍ َعاٜس٠ غٛازد .  ٚبطع قطسات َٔ محض ايهربٜت املسنص

ايرٟ ميجٌ تطٛز ايرتنٝص املٛيٞ يػٛازد ايهسّٚ  (1-ايػهٌ  ) املتػه١ً بدالي١ ايصَٔ ؾٓشصٌ ع٢ً املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ ايهسّٚ 

 .t بدالي١ ايصَٔ 

 نٝـ ْصٓـ ٖرا ايتؿاعٌ َٔ سٝح َد٠ اضتػساق٘؟*1

ٍّٚ ع٢ً ٚزق١ اإلداب١ )اعتُادا ع٢ً املعطٝات ٚاملٓش٢ٓ ايبٝاْٞ أنٌُ ددٍٚ ايتكدّ املُٝص هلرا ايتؿاعٌ *2  .(اْكٌ ادتد

 املعادي١  

 اذتاي١ (mmoL)ن١ُٝ املاد٠ 

 االبتدا١ٝ٥   بٛؾس٠   بٛؾس٠

 االْتكاي١ٝ   بٛؾس٠   بٛؾس٠

 ايٓٗا١ٝ٥   بٛؾس٠   بٛؾس٠

 ٌٖ ايتؿاعٌ تاّ أّ غري تاّ؟ ملاذا؟*3

ِّ قدز قُٝت٘ بٝاْٝاt1/2عّسف شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ *4  ., ث

ِّ عّبس عٓٗاvعّسف ايطسع١ اذتذ١ُٝ / أ   يًتؿاعٌ, ث

 بدالي١ ايرتنٝص املٛيٞ يػٛازد ايهسّٚ 

  t=0 ٚ t=8sاسطب ايطسع١ اذتذ١ُٝ يف ايًشظتني / ب

 ؾّطس ع٢ً املطت٣ٛ اجملٗسٟ تٓاقص ٖرٙ ايطسع١/ دـ

 .    َع َسٚز ايصَٔ

BAC 2012 (  ع ت) – (املٛضٛع ايجاْٞ  ) ايتُسٜٔ ايتذسٜيب –  
 ألدٌ ايدزاض١ اذتسن١ٝ يتؿاعٌ ستًٍٛ ٜٛد ايبٛتاضّٝٛ َع املا٤ األنطذٝين

  املػهٌ َٔ اذتذِ Sاملصٜر ايتؿاعًٞ  t=0ضتطس يف بٝػس يف ايًشظ١ 

V1=368mL  ٞستًٍٛ ٜٛد ايبٛتاضّٝٛ ايرٟ تسنٝصٙ املٛي َٔ 

C1=0,05mol.L-1
  َٔ املا٤ األنطذٝين ايرٟ V2=32mLٚاذتذِ  

C2=0.10mol.L-1تسنٝصٙ املٛيٞ 
 ٚن١ُٝ ناؾ١ٝ َٔ محض ايهربٜت  

  املسنص, ؾٝتِ إزداع املا٤ األنطذٝين بٛاضط١ غٛازد ايٝٛد 

 . ٚؾل تؿاعٌ بط٤ٞ ٜٓتر عٓ٘ ثٓا٥ٞ ايٝٛد

 :   ُْٓرز ايتؿاعٌ باملعادي١

ْتابع ايتطٛز اذتسنٞ يًتؿاعٌ َٔ خالٍ قٝاع ايرتنٝص املٛيٞ يجٓا٥ٞ ايٝٛد املتػهٌ يف ذتظات ش١َٝٓ َتعاقب١, ٚذيو باضتعُاٍ 

 :طسٜك١ املعاٜس٠ اي١ًْٝٛ اآلت١ٝ

١ّٓٝ سذُٗا t ْأخر يف ايًشظ١  ْٚطهبٗا يف بٝػس حيتٟٛ ادتًٝد املٓصٗس ٚايٓػا٤, ؾٝتًٕٛ املصٜر S املصٜر ايتؿاعًٞ منV=40ml ع

١ّٓٝ ستًٛال َا٥ٝا يجٝٛنربٜتات ايصٛدّٜٛ  باألشزم, بعد ذيو ْطٝـ تدزجيٝا إىل ٖرٙ ايع

 

1-الشكل  
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 باضتػالٍ اذتذِ . إىل غا١ٜ اختؿا٤ ايًٕٛ األشزم C3=0,10mol.L-1 ايرٟ تسنٝصٙ املٛيٞ  

VE يجٝٛنربٜتات ايصٛدّٜٛ املطاف َٚعادي١ تؿاعٌ املعاٜس٠ ْطتٓتر ايرتنٝص املٛيٞ يجٓا٥ٞ ايٝٛد يف ايًشظ١ t. 

 ؾٓشصٌ ع٢ً t املتػهٌ بدالي١ ايصَٔ ْعٝد ايع١ًُٝ يف ذتظات َتعاقب١, ثِ ْسضِ تطٛز ايرتنٝص املٛيٞ يجٓا٥ٞ ايٝٛد 

 (.5-ايػهٌ )املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ 

 .ازضِ بػهٌ ختطٝطٞ ع١ًُٝ املعاٜس٠/ أ*1
 َا ٖٞ ايٛض١ًٝ اييت ْطتعًُٗا ألخر / ب

40ml املصٜر ايتؿاعًٞ؟ َٔ 

 انتب َعادي١ تؿاعٌ املعاٜس٠ عًُا إٔ/ دـ

ٍّٛ ُٖاOX/REDايجٓا٥ٝتإ   : املطاُٖتإ يف ٖراايتش

        ٚ  

 عّسف ايتهاؾؤ, ثِ دد ايعباز٠ اذتسؾ١ٝ املٛاؾك١ يًرتنٝص*2

  V  بدالي١ اذتذِ املٛيٞ يجٓا٥ٞ ايٝٛد

 .يجٝٛ نربٜتات ايصٛدّٜٛ C3 ٚايرتنٝص املٛيٞ VEٚاذتذِ 

 أْػئ ددٚال يًتكدّ املُٝص يتؿاعٌ ٜٛد ايبٛتاضّٝٛ ٚ املا٤*3
ّٝٔ إٔ املا٤ األنطذٝين ٖٛ املتؿاعٌ احملد . األنطذٝين ٚب

 

 .t=100s يًتؿاعٌ, ثِ اسطب قُٝتٗا يف ايًشظ١ vعّسف ايطسع١ اذتذ١ُٝ *4

 .t1/2دد بٝاْٝا شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ 

 BAC 2012 ( ت ز + ز) – ٍّٚ   – (املٛضٛع ايجاْٞ  ) ايتُسٜٔ األ

  تسنٝصٙ املٛيٞ َٔ ستًٍٛ ٜٛد ايبٛتاضّٝٛ V1=50mLْطهب يف بٝػس سذُا 

 C1=3,2×10-1mol.L-1، ثِ ْطٝـ ي٘ سذُا V2=50mL ّٛٝستًٍٛ يبريٚنطٛدٜهربٜتات ايبٛتاض َٔ  

 ْالسظ إٔ املصٜر ايتؿاعًٞ ٜصّؿس, ثِ ٜأخر يْٛا بٓٝا ْتٝذ١ .C2=0.20mol.L-1 تسنٝصٙ املٛيٞ  

 : املػازنتني يف ايتؿاعٌ ُٖا OX/RED ٚإٔ ايجٓا٥ٝتني ايتػهٌ ايتدزجيٞ يجٓا٥ٞ ايٝٛد 

    ٚ . 

ٍّٛ ايهُٝٝا٥ٞ اذتادخ*1  .انتب َعادي١ ايتؿاعٌ املُٓرز يًتش

ّٝٔ املتؿاعٌ احملد*2  .أْػئ ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ, ثِ ع

ّٝٔ إٔ ايرتنٝص املٛيٞ يجٓا٥ٞ ايٝٛد املتػهٌ  *3  : ٜعط٢ بايعالقt١ يف نٌ ذتظ١ ب

  V=V1+V2  سٝح        

ٍّٛ ايهُٝٝا٥ٞ عطاب ايرتنٝص املٛيٞ يػٛازد ايٝٛد  يف املصٜر ايتؿاعًٞ  5min نٌ مسشت إسد٣ طسم َتابع١ ايتش

ٍّٚ ايتايٞ ّْٚت ايٓتا٥ر يف ادتد  :ٚد

25 20 15 10 5 0 t(min) 

5,1 6,1 7,7 9,6 12,0 16,0   

      
  

ٍّٚ, ثِ ازضِ املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ / أ  . ع٢ً ٚزق١ ًَُٝٝرت١ٜ تسؾل َع ٚزق١ اإلداب١أنٌُ ادتد

ّٝٔ قُٝتt1/2٘عسف شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ / ب  ., ثِ ع

.  ثِ اضتٓتر ضسع١ اختؿا٤ غٛازد ايٝٛد يف ْؿظ ايًشظ١،t=20minاسطب ضسع١ ايتؿاعٌ يف ايًشظ١ / دـ

BAC 2013 ( ت ز + ز)  

 : سذُا  t=0, منصز يف ايًشظCr2O72–(aq)١ َع غٛازد ثٓا٥ٞ ايهسَٚات H2C2O4(aq)ملتابع١ تطٛز تؿاعٌ محض االنطايٝو 

V1=50mL ٞستًٍٛ محض االنطايٝو , تسنٝصٙ املٛي َٔ  :C1=12mmol/L َِع سذ  :V2=50mL ٞستًٍٛ ثٓا٥ َٔ 

 ٚبٛدٛد ٚؾس٠ َٔ محض ايهربٜت C2=16mmol/L: تسنٝصٙ املٛيٞ  (2K+(aq)+Cr2O72–(aq))نسَٚات ايبٛتاضّٝٛ

 . املسنص 

 :ُْٓرز ايتشٍٛ باملعادي١ ايتاي١ٝ 
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3H2C2O4(aq)+ Cr2O72–(aq)+8H+(aq)= 6CO2(g)+2Cr3+(aq)+7H2O(l) 

 .َؤ املػازنتني يف ايتؿاعٌ /سدد ايجٓا٥ٝٝتني َس *أ-1

 .أْػئ ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ , ثِ سدد املتؿاعٌ احملد *ب

 .1 –ايبٝإ ميجٌ تػريات ايرتنٝص املٛيٞ ذتُض االنطايٝو بدالي١ ايصَٔ ايػهٌ *2

 .عسف ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ ** أ

: بني إٔ عباز٠ ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ يف أٟ ذتظ١ تهتب بايعالق١ **ب

 2 2 41

3
  

d H C O
ν

dt
. 

12t :اسطب ق١ُٝ ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ يف ايًشظ١ **ز min. 

 .عسف شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ , ثِ اسطب٘ *3

 

 ز2013ايتُسٜٔ ايتاضع عػس

 :نتب ع٢ً قازٚز٠ َا٤ داؾٌٝ املعًَٛات ايتاي١ٝ 

  حيؿظ يف َهإ بازد َعصٚال عٔ األغع١ ايط١ٝ٥ٛ. 

  ال ميصز َع َٓتٛدات اخس٣. 

  ّمبالَطت٘ حملًٍٛ محطٞ ٜٓتر غاش ضا. 
 .إٕ َا٤ داؾٌٝ َٓتٛز غا٥ع , ٜطتعٌُ يف ايتٓظٝـ ٚايتطٗري 

ضتصٌ ع٢ً َا٤ داؾٌٝ َٔ تؿاعٌ غاش ثٓا٥ٞ ايهًٛز 
2

Cl َّٜٛع ستًٍٛ ٖٝدزٚنطٝد ايصٛد 

( Na (aq) HO (aq))  1 –ُٜٓرز ٖرا ايتشٍٛ باملعادي١-  :

2 2
2 1( g ) ( aq ) ( aq ) ( aq ) ( l )Cl HO ClO Cl H O ...( )      

( : 2)ٜتؿهو َا٤ داؾٌٝ ببط٤ يف ايػسٚط ايعاد١ٜ ٚؾل املعادي١ 
2

2 2 2( aq ) ( aq ) ( g )ClO Cl O ...( )   

 ( : 3 )أَا يف ٚضط محطٞ ُٜٓرز ايتؿاعٌ ٚؾل املعادي١ 
3 2 2

2 3 3( aq ) ( aq ) ( aq ) ( g ) ( l )ClO Cl H O Cl H O ...( )      

  (.2 )أصتص ددٍٚ تكدّ ايتؿاعٌ املُٓرز ٚؾل املعادي١ *1

), املعربٜٔ عٔ تػريات تسنٝص غٛازد   ( 8 –ايػهٌ  )اعتُادا ع٢ً ايبٝاْٝني *2 aq )ClO
 .بدالي١ ايصَٔ  ( 2 )يف ايتؿاعٌ املُٓرز باملعادي١ 

)أضتٓتر تسنٝص **أ aq )ClO
8t:  يف ايًشظ١  semaines ادٌ دزديت اذتساز٠ َٔ  :

0 0

2 1
40 30C , C   

: عِسف ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ , ٚبني إٔ عبازتٗا تهتب بايػهٌ ايتايٞ **ب

1

2

d ClO
(t )

dt


    

0tاسطب ق١ُٝ ايطسع١ اذتذ١ُٝ يف ايًشظ١ *ز  ادٌ دزديت اذتساز٠ َٔ 

0 0

2 1
40 30C , C   

 .؟ عًٌ >> حيؿظ يف َهإ بازد <<تربز املع١ًَٛ  (ز-2) ٚ  (أ-2 )ٌٖ ايٓتا٥ر احملصٌ عًٝٗا *د

 ., عًُا إٔ ايتؿهو تاّ  (2)عسف شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ , ثِ دد قُٝت٘ اْطالقا َٔ املٓش٢ٓ *3

 .أعط زَص ٚاضِ ايػاش ايطاّ املػاز ع٢ً ايكازٚز٠ *4
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:  ع ت 2014باى  : 20ايتُسٜٔ 

-C0=2,0.10  برتنٝصI2(aq) َٔ َاد٠ َطٗس٠ حتتٟٛ ع٢ً ثٓا٥ٞ ايٝٛد V0=250mL يف بٝػس سذُا ٚضعٓا        *

2mol/L ثِ أضؿٓا ي٘ عٓد دزد١ سساز٠ ثابت١ , قطع١ َٔ َعدٕ ايصْوZn(s) نتًتٗا m=0,5g 

: ايتشٍٛ ايهُٝٝا٥ٞ ايبط٤ٞ ٚايتاّ اذتادخ بني ثٓا٥ٞ ايٝٛد ٚايصْو ُٜٓرز بتؿاعٌ نُٝٝا٥ٞ َعاديت٘ 

Zn2+(aq)+2I-(aq) =I2(aq)  Zn(s)+ 

  يًُصٜر ايتؿاعًٞ يف ذتظات ش١َٝٓ شتتًؿ١ َهٓتٓا َٔ اذتصٍٛ َتابع١ ايتشٍٛ عٔ طسٜل قٝاع ايٓاق١ًٝ ايٓٛع١ٝ 
: ع٢ً ددٍٚ ايكٝاضات ايتايٞ 

16 14 12 10 8 6 4 2 1 0 t(102S) 

0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.45 0.38 0.26 0.18 0 (S/m) 

          x(mmol) 

. اغسح ملاذا ميهٔ َتابع١ ٖرا ايتشٍٛ عٔ طسٜل قٝاع ايٓاق١ًٝ ايٓٛع١ٝ *1

. اسطب ن١ُٝ املاد٠ االبتدا١ٝ٥ يًُتؿاعًني *2

. أصتص ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ اذتادخ *3

 . xأنتب عباز٠ ايٓاق١ًٝ ايٓٛع١ٝ يًُصٜر ايتؿاعًٞ بدالي١ ايتكدّ *أ*4

. أنٌُ ادتدٍٚ ايطابل *    ب

 . x=f(t)ازضِ ايبٝإ *   ز

.  ثِ عني قُٝت٘ t1/2عسف شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ *أ*5 

 . t1=400s ٚ t2=1000sسدد ق١ُٝ ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ يف ايًشظتني *      ب

. ؾطس زتٗسٜا تطٛز ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ *    ز

2  :ٜعط٢
2 1 2 17 70 10 56 65 4, . . ; , . . ; ( ) , /

I Zn
mS m mol mS m mol M Zn g mol  

   

 : ع ت 2014باى  : 21ايتُسٜٔ 

  ٚ ستًٍٛ ٜٛد ايبٛتاضّٝٛ H2O2(aq)يدزاض١ سسن١ٝ ايتؿاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ ايبط٤ٞ ٚايتاّ بني املا٤ االنطذٝين 

(K+(aq)+I-(aq))  يف ٚضط محطٞ ٚاملُٓرز باملعادي١: 

H2O2(aq)+2I-(aq)+2H3O+(aq)=I2(aq)+4H2O(l) 

 َٔ ستًٍٛ املا٤ األنطذٝين  تسنٝصٙ V1=100mL , سذُا 250C ٚدزد١ اذتساز٠ t=0َصدٓا يف بٝػس عٓد ايًشظ١ 

 َٔ ستًٍٛ ٜٛد ايبٛتاضّٝٛ تسنٝصٙ املٛيٞ  V2=100mL َع سذِ C1=4,5.10-2mol/L املٛيٞ

C2=6,0.10-2mol/L ٚبطع قطسات َٔ ستًٍٛ محض ايهربٜت املسنص. 

I* 1* انتب املعاديتني ايٓصؿٝتني يألنطد٠ ٚاإلزداع. 

 . يػٛازد ايٝٛد يف املصٜر االبتدا٥ٞ n0(I-) يًُا٤ األنطذٝين ٚ n0(H2O2) اسطب نُٝيت املاد٠*2

 .أعد نتاب١ ددٍٚ ايتكدّ يًتؿاعٌ ٚأنًُ٘ *3

H2O2(aq)+2I-(aq)+2H3O+(aq)=I2(aq)+4H2O(l) 
 املعـــــــــــــــــــــادي١

 ح ادت١ًُ ايتكدّ (mol)ـنُٝــــــــــــــــــــــــات املـــــــــــــــــــــــــــــــــاد٠ ب

٠
س

ؾـــــــ
ٛ

ب
 

 

٠
س

ؾـــــــ
ٛ

ب
 

  0 t=0 
   X t 

3.10-3   xf tf 

 .اضتٓتر املتؿاعٌ احملد *

II*  يتشدٜد ن١ُٝ َاد٠ ثٓا٥ٞ ايٝٛدI2(aq) املتػه١ً يف ذتظات ش١َٝٓ شتتًؿ١ t َٔ ِْأخر يف نٌ َس٠ ْؿظ اذتذ , 

 ٚبطع قطسات َٔ صُؼ ايٓػا ْٚعاٜسٙ مبشًٍٛ يجٝٛنربٜتات ايصٛدّٜٛ  (دًٝد + َا٤  )املصٜر ايتؿاعًٞ ْٚطع ؾٝ٘ 

2
2 32( ( ) ( ))Na aq S O aq  َعًّٛ ايرتنٝص. 

 املُجٌ يتطٛز تكدّ ايتؿاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ املدزٚع يف املصٜر x=f(t)َعادت١ ايٓتا٥ر املتشصٌ عًٝٗا َهٓتٓا َٔ زضِ ايبٝإ 

 (.1-ايػهٌ  )األصًٞ بدالي١ ايصَٔ 

 َا اهلدف َٔ إضاؾ١ املا٤ ٚادتًٝد ؟*أ*1
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 .ضع زمسا ختطٝطٝا يًتذٗٝص ايتذسٜيب املطتددّ يف ع١ًُٝ املعاٜس٠ *ب

 .عسف ٚانتب عباز٠ ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ *أ*2

  .t0=0 ٚ t1=9minاسطب ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ يف ايًشظتني *ب

)عرب عٔ ضسع١ اختؿا٤ ايػٛازد *ز )I aq
 .t1=9min بدالي١ ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ ٚاسطب قُٝتٗا يف ايًشظ١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 21-09-2014 باى زض 22ايتُسٜٔ 

َٔ أدٌ املتابع١ ايص١َٝٓ يتشٍٛ نسبْٛات ايهايطّٝٛ 

 3( )CaCO s ايصًب١ َع محض نًٛز املا٤ 

3( )( )H O Cl aq  ٌايرٟ ُٜٓرز مبعادي١ ايتؿاع 

 :  ايتاي١ٝ

2
3 3 2 22 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )s aq g aqCaCO H O CO Ca H O      

.  نسبْٛات ايهايطّٝٛ 2g ْٚطٝـ إيٝ٘ C تسنٝصٙ املٛيٞ محض نًٛز املا٤َٔ Vْطع يف دٚزم سذُا 

ٜطُح جتٗٝص َٓاضب بكٝاع سذِ غاش ثٓا٥ٞ أنطٝد ايهسبٕٛ 

2COV املٓطًل عٓد ذتظات ش١َٝٓ شتتًؿ١ , متت َعادت١ 

 . 2 ٚ 1: ايٓتا٥ر احملصٌ عًٝٗا بٛاضط١ بسزت١ٝ خاص١ , ؾأعطت ايبٝاْني املٛاؾكني يًػهًني 

. أصتص ددٚال يتكدّ ايتؿاعٌ *1

أثبت إٔ ايرتنٝص املٛيٞ يػٛازد  *2

3 ( )aqH O
:  يف أ١ٜ ذتظ١ ٜعط٢ بايعباز٠ 

2

3

2.

.

CO

M

V
H O C

V V
   

 
 

24: سٝح  0. /MV L mol 

 1-باالعتُاد ع٢ً ايبٝإ املٛاؾل يًػهٌ *3
نال َٔ ايرتنٝص املٛيٞ االبتدا٥ٞ   *أ: دد 

C يًُشًٍٛ اذتُطٞ ٚسذِ ايٛضط 

. V ايتؿاعًٞ 

 

. ايك١ُٝ ايٓٗا١ٝ٥ يتكدّ ايتؿاعٌ ٚاضتٓتر املتؿاعٌ احملد *ب

3ايبٝإ *4 ( )H O f t


 
  ٌ3 ٜٓكص٘ ضًِ ايسضِ ارتاص بايرتنٝص 2- املٛضح يف ايػهH O

 
  . 

  .t=80sاسطب ايطسع١ اذتذ١ُٝ يًتؿاعٌ عٓد ايًشظ١ *ب.     سدد ايطًِ ايٓاقص *أ

. دد َٔ ايبٝإ شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ ٚسدد أُٖٝت٘ *ز

16: ٜعـــــــــــط٢  40 12( ; ; ) /O Ca CM M M g mol   .
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 2014 زض 23ايتُسٜٔ 

. يًُا٤ األنطذٝين أ١ُٖٝ بايػ١ , ؾٗٛ َعاجل يًُٝاٙ املطتع١ًُ َٚطٗس يًذسٚح َٚعكِ يف ايصٓاعات ايػرا١ٝ٥ 

2  املا٤ األنطذٝين  2H O ٜتؿهو بتشٍٛ بطٝئ ددا يف ايػسٚط ايعاد١ٜ َعطٝا غاش ثٓا٥ٞ األنطذني ٚاملا٤ ٚؾكا يًُعادي١ 

2: ايتاي١ٝ  2 2 22 2( ) ( ) ( )aq gH O O H O   . 

بدالي١ ايصَٔ , ْأخر زتُٛع١ أْابٝب اختباز حيتٟٛ نٌ َٓٗا ع٢ً سذِ يدزاض١ تطٛز ايتؿهو ايراتٞ يًُا٤ األنطذٝين 

0 10V mL ٖرا احملًٍٛ ْٚطعٗا عٓد ايًشظ١ َٔ t=0 يف محاّ َا٥ٞ دزد١ 

 , ْؿسؽ أْبٛب١ اختباز يف بٝػس ْٚطٝـ إيٝ٘ َا٤ tعٓد نٌ ذتظ١ . سسازت٘ ثابت١ 

 ٚقطع دًٝد ٚقطسات َٔ محض ايهربٜت ْٚعاٜس املصٜر مبشًٍٛ َا٥ٞ يجٓا٥ٞ 

 نسَٚات ايبٛتاضّٝٛ 

2
2 72 ( ) ( )( )aq aqK Cr O  ٞتسنٝصٙ املٛي 

 C=0,1mol/L ِؾٓشصٌ يف نٌ َس٠ ع٢ً اذتذ EV ايالشّ يبًٛؽ ايتهاؾؤ. 

 . 1-مسشت ايٓتا٥ر احملصٌ عًٝٗا بسضِ ايبٝإ املُجٌ يف ايػهٌ 

: َعادي١ تؿاعٌ املعاٜس٠ ٖٞ *1

 

 

 

 aq aq aq g aqH O Cr O H O O Cr H O      2 3
2 2 2 7 3 2 23 8 3 2 15 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

. أنتب املعاديتني ايٓصؿٝتني يألنطد٠ ٚاإلزداع املٛاؾكتني هلرا ايتؿاعٌ *ا

. ٌٖ ميهٔ اعتباز محض ايهربٜت نٛضٝط يف ٖرا ايتؿاعٌ ؟ عًٌ *ب

؟ملاذا ؟ EVٌٖ ٜؤثس إضاؾ١ املا٤ ٚقطع ادتًٝد ع٢ً ق١ُٝ سذِ ايتهاؾؤ *ز

عرب عٔ ايرتنٝص املٛيٞ *2 2 2H O حملًٍٛ املا٤ األنطذٝين بدالي١ C ٚ EV ٚ V0 
 .

:  أٟ (10V) املطتددّ يف ٖرٙ ايتذسب١ نتب عًٝٗا ايدالي١ املا٤ األنطذٝينايكازٚز٠ اييت اخر َٓٗا *3

 ( َٔ غاش ثٓا٥ٞ األنطذني يف ايػسطني ايٓظاَٝني 10L حيسز ستًٍٛ املا٤ األنطذٝين يرت َٔ 1نٌ  )

. ٌٖ ٖرا احملًٍٛ ستطس سدٜجا؟ عًٌ **

: دد -2باالعتُاد ع٢ً ايبٝإ ٚايعباز٠ املتٛصٌ إيٝٗا يف ايطؤاٍ *4

. شَٔ ْصـ ايتؿاعٌ *أ

2عباز٠ ايطسع١ اذتذ١ُٝ الختؿا٤ *ب 2( )aqH O بدالي١ EV .

2ايطسع١ اذتذ١ُٝ الختؿا٤ ق١ُٝ *ز 2( )aqH O عٓد ايًشظتني t1=200s ٚ t2=600s . 

َاذا تالسظ ؟ عًٌ  **
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