
 

 

 

الجزائزيت الذيمقزاطيت الشعبيتالجمهىريت   
 يذٌشٌح انرشتٍح نٕالٌح غهٍضاٌ                                                    ٔصاسج انرشتٍح انٕغٍُح     

 غهٍضاٌ شإٌَاخ 

 1026 ياسط: فصهٍح دٔسج                                                          صاًَانفصم انايرؽاٌ 
 تقىي رياضي انشؼثح:

  ساعات 04 :املدة                           ركُٕنٕظٍا )ُْذسح انطشائك(ان اخرثاس فً يادج:

 :على المتزشح أن يختار أحذ المىضىعيه التالييه

 وقطت( 02) األول المىضىع
 

 وقاط(   28): التمزيه األول

I.  ٌئنٍك انرسهسم انرفاػهً انزي ٌإدي ئنى ذؽعٍش انسرٍشا(Le Styrène): 
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 انًفصهح ًْ:  فْٕ انسرٍشاٌ ٔ صٍغرّ انُص (F)ػهًا أٌ                           

 .IUPACأػػ اإلسى انُظايً نسرٍشاٌ ؼسة  .1

 .(F)ئنى  (A)أكًم ْزا انرسهسم انرفاػهً يغ كراتح انصٍغ انُصف انًفصهح يٍ  .0

 نذٌك ذفاػم انثهًشج نسرٍشاٌ: .3

 n(F)              تٕنً سرٍشاٌ 

 يا َٕع ْزِ انثهًشج. .أ 

 يصم يمطؼا يٍ ْزا انثٕنًٍٍش ٌركٌٕ يٍ شالز ٔؼذاخ تُائٍح. .ب 

 أركش يعال اسرؼًانّ. .ج 

 .208kg/molنٓزا انثٕنً سرٍشاٌ، ئرا ػهًد أٌ كرهرّ انًٕنٍح ًْ:  nاؼسة دسظح انثهًشج  .د 
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 . 1mol/L (NaOH)يٍ انصٕدا  2mLيٍ سرٍشاٌ يغ  105gأشُاء ذؽعٍش انثٕنً سرشاٌ فً انًخثش، ذى يضض  .4

 يا ْٕ دٔس انصٕدا فً ْزِ انرعشتح؟ .أ 

 كٍف ٌرى فصم انصٕدا ػٍ انسرٍشاٌ؟ .ب 

 فٕق أكسٍذ انثُضٌٔم، نًارا؟ذؽراض تهًشج سرٍشاٌ ئنى  .ج 

 نهرعشتح؟ Na2SO4نًارا ذعاف كثشٌراخ انصٕدٌٕو اناليائٍح  .د 

فً َٓاٌح انرعشتح ٌظٓش نثٕنً سرٍشاٌ ػهى شكم ساسة شفاف غٍش ٔاظػ ٌثمى الصما فً أسفم األَثٕب، ٔ  .ي 

 نكً ٌظٓش تشكم ٔاظػ َعٍف يادج كًٍٍائٍح، يا ًْ؟

  .mp=94,50gاَد انكرهح انؼًهٍح نهثٕنً سرٍشاٌ ًْ: اؼسة يشدٔد ػًهٍح ذؽعٍش انسرٍشاٌ ئرا ك .و 

 

 وقاط(   28: )التمزيه الثاوي

 انهٕسٍٍ يٍ األؼًاض األيٍٍُح انًشكهح نهؼذٌذ يٍ انثشٔذٍُاخ ٔ انهثٍذاخ:   

 كرة صٍغح ْزا انؽًط األيًٍُ ٔ سيضِ.ا .1

 يثشسا انًؼٍاس انكًٍٍائً انًسرؼًم فً ذصٍُفّ. صُّف ْزا انؽًط األيًٍُ .0

 .(L)ٔ  (D)يصم ْزا انؽًط األيًٍُ فً انصٕسذٍٍ  .3

 َمٕو تًؼاٌشذّ فً ٔسػ ؼًعً ئنى ٔسػ لاػذي. .4

 

أػػ يخرهف أشكال انرأٌٍ نٓزا  .أ 

 يؼاٌشذّ.انؽًط األيًٍُ خالل 

، Aَماغ  5يٍ خالل انًُؽُى َعذ   .ب 

B ،C ،D  ٔE.  

انًٕافمح  pHيارا ذًصم لٍى انـ  .1

 نكم َمطح؟

 أػػ ذفسٍشا كًٍٍائٍا نٓا؟ .0

، ٔ كٍف Cيارا ذًصم انُمطح  .3

 ًٌكٍ ئٌعادْا تٍاٍَا ٔ ؼساتٍا.

 .pH=9يا ْٕ يٕلغ ْزا انؽًط األيًٍُ فً ظٓاص انٓعشج انكٓشتائٍح ػُذ  .4

  .pH=9أػػ صٍغرّ األٌٍَٕح ػُذ ْزِ انمًٍح  .5

 ٔؼذاخ تُائٍح. 3َمٕو تثهًشج ْزا انؽًط األيًٍُ ئنى تٕنًٍٍش ٌركٌٕ يٍ  .6

 يا َٕع انثهًشج؟ .أ 
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 يا اسى انشاتطح انًرشكهح. .ب 

 .201g/molاؼسة كرهح انثٕنًٍٍش انُاذط، ئرا كاَد كرهح ْزا انؽًط األيًٍُ ًْ:  .ج 

 ؼسة انرفاػم انرانً: )ؼًط انُرشٔص ( HNO2ٌرفاػم ْزا انؽًط األيًٍُ يغ  .7

 + HNO2               (X) + N2 + H2Oٍٍنٕس  

 .(X)أػػ صٍغح  .أ 

 يٍ انهٕسٍٍ. 210gانًُطهك ػٍ  N2اؼسة ؼعى  .ب 

 أي يٍ ْزِ انطشق ًٌكٍ اسرؼًانٓا نهكشف ػٍ ْزا انثٕنًٍٍش؟ ػهّم؟ .ج 

 .انكشٔياذٕغشافٍا انٕسلٍح 

 .ذفاػم تٍٕسي 

 .انٓعشج انكٓشتائٍح 

 .ذفاػم كضاَرٕتشٔذٍك 

 .ظٓاص انُالهٍح 

 

 وقاط(   24: )لثالتمزيه الثا

I.  ًٌّرؼشض غاص يصانً ؼعV1 = 24,5 L  ٍئنى اَعغاغ ٔفك ذؽٕل ػكٕسً يP1 = 1 atm  ئنىP2 = 10 atm 

 .C°25ػُذ دسظح ؼشاسج شاترح ذسأي 

 يا ْٕ ػذد يٕالخ ْزا انغاص؟ .1

1atm = 1,013.10 :يعطى
5
 Pa   ;    R = 8,314 J/mol.K                     

 يا ْٕ ؼعى انغاص تؼذ اَعغاغّ؟ .0

 انًطثك ػهى انغاص. Wاؼسة انؼًم  .3

 .U∆اسرُرط لًٍح انرغٍش فً انطالح انذاخهٍح  .4

 انًرثادنح أشُاء االَعغاغ؟ Qيا ًْ لًٍح كًٍح انؽشاسج  .5

II.  ٌرًذد غاص يصانً يٍ انؽعىV1 = 0,9 L ؽعى ئنى انV2 = 1 L  ػُذ ظغػ خاسظً شاتدP = 30 atm. 

 اؼسة انؼًم تانعٕل انزي ٌمذيّ انُظاو أشُاء ذًذد انغاص.   .1
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 وقطت( 02) ثاويالمىضىع ال
 

 وقاط(   28): التمزيه األول

 انٍك انرفاػالخ انرانٍح: :Iالجزء 
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 ، أكرة انصٍغ انُصف انًفصهح انرً ًٌكٍ ئػطاؤْا نّ. C3H6Oْٕ يشكة ػعٕي صٍغرّ (E)ػهًا أٌ انًشكة  .1

 يا َٕع انرًاكة انًٕظٕد تٍٍ ْزِ انصٍغ. .0

ٔ ال ٌرفاػم يغ يؽهٕل فٓهُغ، ػٍٍ انصٍغح انًٕافمح نّ،  DNPHٌؼطً ساسة أصفش يغ  (E)ئرا ػهًد أٌ انًشكة  .3

 ٔ أركش اسًّ.

  . (L)ئنى  (A)م يٍ ؼذّد انصٍغح انُصف انًفصهح نهًعاٍْ .4

 .HClيغ كًٍح يٍ غاص  (L)يٍ  2,24Lَؽعش يهؽا ٔ رنك تًفاػهح يمذاس  .5
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 أكرة يؼادنح انرفاػم انؽادز. .أ 

 انًرفاػم ٔ كرهح انًهػ انُاذط. HClاسرُرط ؼعى  .ب 

 .(L)يٍ  3,1gيغ انًاء، يا اسى انًشكة انُاذط، شى أؼسة كرهرّ انُاذعح ػٍ  (L)َفاػم كًٍح يٍ  .ج 

  :IIالجزء 

تؼذ كم نؽظح يؼٍُح  n، تؼذ يذج لًُا تؽساب ػذد يٕالخ األسرش انًركٌٕ (G)يغ يٕل يٍ  (F)ٌرفاػم يٕل ٔاؼذ يٍ 

 يٍ انضيٍ، فرؽصهُا ػهى انُرائط انًذَٔح فً انعذٔل انرانً:

 t (heure)انضيٍ  0 2 4 10 20 30 50 60 70 80 90 100

 n (mol) ػذد انًٕالخ 0 0,15 0,27 0,51 0,70 0,78 0,82 0,83 0,85 0,85 0,85 0,85

 أكرة يؼادنح انرفاػم انؽادز. .1

 اركش خصائصّ. .0

   n = f(t)   1cm         5h)        ٔ (1cm        0,1molأسسى انًُؽُى انثٍاًَ  .3

 .heures  ٔ30 heures 20أػػ ػذد يٕالخ األفشاد انكًٍٍائٍح ػُذ انرٕاصٌ ٔ ػُذ  .4

 وقاط(   28): ثاويالتمزيه ال 

 أؼًاض دٍُْح يرًاشهح. 3يٍ انغهٍسشٔل ٔ  (A)ٌرشكم أسرش 

 يا اسى ْزا األسرش؟ .أ 

 .I2يٍ انٍٕد  0,003molٔ ذثرد   (KOH)يٍ انثٕذاط 0,168gيغ  0,883gئرا ذفاػهد ػٍُح يُّ ذضٌ  .ب 

 أؼسة انكرهح انًٕنٍح نٓزا األسرش. .1

 ػٍٍ ػذد انشٔاتػ انًضدٔظح انًٕظٕدج فٍّ. .0

 األؼًاض انذٍُْح انذاخهح فً ذشكٍثّ.ػٍٍ صٍغح  .3

 ػٍٍ انصٍغح انُصف انًفصهح نٓزا األسرش. .4

 .(A) أكرة ذفاػم ْذسظح األسرش .5

 ٔ ػّشفّ. Ii، شى أؼسة دنٍم انٍٕد I2تـ  (A) أكرة ذفاػم ْهعُح األسرش .6

 ٔ ػّشفّ. Isشى أؼسة دنٍم انرصثٍ  (A) أكرة ذفاػم ذصثٍ األسرش .7

 .(A) ألسرشئياْح اأكرة يؼادنح ذفاػم  .8

 يا اسًّ ارٌ؟ .(A)ئرا ػهًد أٌ ٔاؼذ فمػ يٍ ْزِ األؼًاض انذٍُْح ذذخم فً ذشكٍة األسرش  .9

  C18 :3∆
9,12,15

 ؼًط انهٍُٕنٍٍُك     
 

;     C18 :2∆
9,12   

∆C18 :1   ؼًط انهٍُٕنٍٍك  
9
 ؼًط األٔنٍك  ;    
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 ، أظشٌُا ذعشتح، فكاَد انُرائط كًا ٌهً:انضٌرٌٕأخزَا ػٍُح يٍ صٌد نًؼشفح دنٍم انرصثٍ   .ج 

V   :انرعشتح انشاْذ  ؼٍس  ؼعىV = 96,5mL  

V’ ؼعى انؼٍُح ؼٍس :V’ = 24,3mL 

 اششغ انرعشتح تاخرصاس. .1

 يا دٔس انشاْذ فً ْزِ انرعشتح. .0

 .Isاؼسة  .3

 m انؼٍُح  20g    ;   NHCl = NKOH = 0,5N    ;       MKOH = 56,1g/mol =:    يعطى

C :12g/mol ;   H :1g/mol ;  O :16g/mol ;  I :128g/mol     

 وقاط(   24: )لثالتمزيه الثا

. C6H5-COOHيٍ ؼًط انثُضٌٔك  3,762g، ٌؽذز اؼرشاق mCal = 1200gداخم يسؼش ؼشاسي يٍ َؽاط كرهرّ 

 .C°12ؼٍس انرغٍش فً دسظح ؼشاسج خالل انرعشتح ٌسأي  2000gكرهح انًاء انزي ٌؽرٌّٕ انًسؼش 

 اؼسة كًٍح انؽشاسج انرً ٌؽشسْا ذفاػم اؼرشاق انثُضٌٔك. .1

 اؼسة انؽشاسج انًٕنٍح نرفاػم االؼرشاق. يارا ًٌصم؟ .0

 انؽادز. ٔ يا َٕػّ؟اكرة يؼادنح االؼرشاق  .3

 :يعطى

 CCal(Cu) = 0,384 J/g.K     ;    CH2O = 4,180 J/g.K    

  

 

 التىفيق للجميع ...ب

 أساتذة مادة هىذست الطزائق
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