
 

  

 

فـــــــــــي الفـــــيـــــزيـــــــــــــــــــــــــاء و  الثاني حـــــــــــــــــــروســـــــــــــــــالفـــــــــرض الم 1

ــــــــاءيالكيــــــــــــــــــــــمـ  

4األولى باك          الدورة الثانية   

 نقط ( 2)  التمرين األول
+3ٌزفبػم فهض انضَك يغ إٌَٔبد انزْت 

(aq)Au 2إلػطبء رٕضغ يزْت ٔ إٌَٔبد انضَك+

(aq)Zn. 

+2يب طجٍؼخ انزٕضغ انًزْت ؟ ٔ كٍف ٌزى انكشف ػٍ ٔجٕد األٌَٕبد  -1

(aq)Zn ؟. 

 انزفبػم انذبصم ؟ ٔ يب  انًضدٔجزبٌ انًزفبػهزبٌ ؟. ػهم جٕاثك. يب َٕع  -2

 أكزت َصفً انًؼبدنخ اإلنكزشٍَٔزٍٍ ٔ اسزُزج انًؼبدنخ انذصٍهخ نهزفبػم. -3

 نقط ( 5)  الثانيالتمرين 
فً كأط ٌذزٕي ػم يذهٕل يبئً 

1S  ِنثبئً أٔكسٍذ انكجشٌذ انًذًض رشكٍض
1C  ًّٔدج

1V = 20ml َصت رذسٌجٍب ،

+نجشيُغُبد انجٕربسٍٕو  2Sثٕاسطخ سذبدخ يذسجخ يذهٕال يبئٍب  -

4(K + MnO رٔ انهٌٕ انجُفسجً ، رشكٍضِ  (
-4

2C =10 mol / l 2. ػُذ كم إضبفخ ٌخزفً انهٌٕ انجُفسجً ثسشػخ ،ػُذ صت انذجىV = 5ml  2يٍ انًذهٕلS ىٌجم 

- : انهٌٕ انجُفسجً ثبسصا. انًضدٔجزٍٍ انًزفبػهزٍٍ ًْب 2+

4MnO / Mn  ٔ2

4 2SO / SO. 

 ْزِ انًؼبٌشح ؟.َؼهى انزكبفؤ خالل كٍف  -1

 دذد انًؼبدنخ انذصٍهخ نهزفبػم. -2

 صف رطٕس رفبػم انًؼبٌشح لجم ٔ ػُذ ٔ ثؼذ انزكبفؤ يغ رذذٌذ انًزفبػم انًذذ فً كم يشدهخ. -3

 .1Cثى أدست لًٍخ  ػُذ انزكبفؤ 1C  ٔ2Cأٔجذ انؼاللخ ثٍٍ  -4

2m(SOػهى كزهخ  1Sيٍ انًذهٕل  1Lٌذزٕي  -5 يٍ ْٕاء يذٌُخ  1Lيٍ ثُبئً أٔكسٍذ انكجشٌذ انًٕجٕدح فً  (

 صُبػٍخ .

i.  2أدست انكزهخm(SO ). 

ii.  ًخ انؼبنًٍخ نهصذخ فً نزش ٔادذ ظثُبئً أٔكسٍذ انكجشٌذ انًسًٕح ثٓب يٍ طشف انًُإدا ػهًذ اٌ كزهخ غبص

'يٍ انٕٓاء ًْ 

2m (SO ) = 0.05μg ؟يبدا رسزُزج. 

M(O) : َؼطً          =16g / mol  M(S) = 32g / mol 

 نقط ( 3)  الثالث التمرين
 ٔانزشكٍض انًٕنً ٔانًٕصهٍخ انًٕنٍخ األٌٍَٕخ  يذذدا ٔدذح كم يمذاس.  ركش ثبنؼاللخ انزً رشثظ ثٍٍ انًٕصهٍخ   -1

+يٕصهٍخ يذهٕل َزشاد انفضخ   C°25دذد ػُذ    -2 -

3(Ag  + NO 3-رشكٍضِ   (  -1C = 5×10 mol·L .. 

1σ-أدست انزشكٍض انًٕنً نًذهٕل َزشاد انفضخ إرا كبَذ يٕصهٍزّ ًْ  -3 =13.3 mS.m . 

2َؼطً :                           1 

Ag
λ = 6,19 mS.m .mol  

       ٔ-
3

2 -1

NO
λ = 7,14 mS.m .mol. 

 نقط (  8) التمرين الرابع 
رفبػم دًض  –رفبػم أكسذح اخزضال  –لبػذح  –دًض  –يخزضل  –يؤكسذ  –اخزضال  -أكسذح  : يبٌهًػشف  -1

 انًؼبٌشح. - لبػذح

    -لبػذح ؟ ٔ يزى َمٕل أًَٓب ٌكَٕبٌ يضدٔجخ أكسذح  -يزى َمٕل أٌ َٕػٍٍ كًٍٍبئٍٍٍ ٌكَٕبٌ يضدٔجخ دًض -2

 اخزضال؟.

 يب ًْ ششٔط رفبػم انًؼبٌشح؟. -3

  : أجت ثصذٍخ أو خطأ ػٍ انؼجبساد انزبنٍخ يغ رصذٍخ انخبطئخ يُٓب -4

  ًرفبػم أكسذح اخزضال ٌزى رجبدل ثشٔرٌٕ ثٍٍ انذًض ٔ انمبػذح.ف 

 .ٌٔفً رفبػم دًض لبػذح ٌفمذ انًخزضل ثشٔرٌٕ نٍكزسجّ انًؤكسذ ثذل اكزسبة إنكزش 

 .َسزؼًم رمٍُخ انًؼبٌشح نزذذٌذ رشكٍض يؼهٕو نًذهٕل 



 

  

 

2   انكًٍٍبئً انًشاد رذذٌذ رشكٍضِ.رفبػم انًؼبٌشح ٌجت أٌ ٌكٌٕ ثطٍئب ٔ غٍش ربو ٔ غٍش يًٍض نهُٕع 

 .انزفبػم غٍش انزبو ْٕ انزفبػم انزي رخزفً فً َٓبٌزّ كم انًزفبػالد ٔكم  انُٕارج 

 .ٍّرضداد يٕصهٍخ ٔ يٕاصهخ يذهٕل إًٌَٔ ثبصدٌبد رشاكٍض األٌَٕبد انًزٕاجذح ف 

  نهزٍبس انكٓشثبئً.انًذهٕل اإلنكزشٔنٍزً ْٕ انًذهٕل انزي الٌذزٕي ػهى إٌَٔبد يٕججخ ٔ ْٕ يٕصم 

 .ًَسًً يذهٕال إٌٍَٔب كم يذهٕل غٍش إنكزشٔنٍزً ٔ ثبنزبنً ٌكٌٕ غٍش يٕصم نهزٍبس انكٓشثبئ 

 .َٕاصٌ يؼبدنخ رفبػم كًٍٍبئً ثًٕاصَخ ػذد انزساد ٔ انشذٍ فً انُٕارج فمظ 

 .انًزفبػم انًذذ ْٕ انًزفبػم انزي ٌزٕلف ثبخزفبئّ انزفبػم 

 انًهَٕبد.ػهى ٌشح انزً َؼزًذ فً سسى انجذٔل انٕصفً نزفبػهٓب انًؼبٌشح انًهٕاٍَخ ًْ انًؼب 

 .انكبشف انًهٌٕ جٓبص َسزؼًهّ فً انكًٍٍبء نمٍبط دسجخ دشاسح انزفبػم 

 .انزفبػم انسشٌغ ْٕ انزي ٌسزغشق يذح صيٍُخ الم يٍ ثالثخ اٌبو 

 .انزفبػم انجطٍئ ْٕ انزي ٌسزغشق يذح صيٍُخ رزجبٔص انشٓش ٔ َصف انشٓش 

  ًشافمخ نّ نهذصٕل ػم انًخزضل ٔ انذًض.ًانزفبػم أكسذح اخزضال ٌزى انزفبػم ثٍٍ انًؤكسذ ٔ انمبػذح انف 

  َذصم فً انُٕارج ػهى انًخزضل ٔ انًؤكسذ.فً انزفبػم دًض لبػذح 

 .انًبدح انؼضٌٕخ ًْ انزً ٌؤري ادزشالٓب فً انٍٓذٔجٍٍ إنى ركٌٕ األصٔد ٔ انًبء 

دذد رهك انزً رًثم أكسذح اخزضال ٔ رهك انزً رًثم دًض لبػذح يغ كزبثخ َصف يٍ ثٍٍ انًضدٔجبد انزبنٍخ  -5

  : انًؼبدنخ انخبصخ ثكم يضدٔجخ
+Ag / Ag 2+Cu / Cu 2+Zn / Zn 2+Fe / Fe +

2H / H +

3 2H O / H 

2 2 2H O / O 2+Pb / Pb -

2I / I +

4 3NH / NH +

3 2H O / H O -

2H O / OH 

 ؟.ّيبرا ًٌثم انزشكٍت انزجشٌجً جبَج -6

  أػظ اإلسى انزي ٌٕافك كم سلى يٍ أسلبو انٕثٍمخ جبَجّ.

 نقط ( 2) خامس التمرين ال

+2 رخزضل إٌَٔبد انذذٌذ

(aq)Fe  2ثٕجٕد إٌَٔبد ثُبئً انكشٔيبد-

2 7(aq)Cr O  فً ٔسظ 

+3 يذًض نزؼطٍب إٌَٔبد انذذٌذ

(aq)Fe +3ٔ إٌَٔبد انكشٔو  

(aq)Cr. 

 المتفاعلتان . المزدوجتان عين -1

 المعادلة اإللكترونيتين و استنتج المعادلة الحصيلة. نصفياكتب  -2
 

 

 

 

 : الصفحة األولى                              

 

 

   رٕكم ػم هللا  ٔ ا يٍ        

 اَزظش يُب ْذٌخ ثمذسارك فً صُغ انزفٕق        

 ػضيك ػهى انُجبح                                                                فأغهت انزٌٍ  ، انُجبحٔ       

 كبَٕا ٌظٌُٕ أَٓى َجذٕا       

 أَبط فبشهٌٕ.      

    


