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ية فاطمة الزهراء* تبسة*   ادةـــــــــرض األوليف مــــــــــالف       ثانو
يـــــلوم الفيـــــــــــــــــالع  ائيةـــــــــز

 ر ، 3المستوى : 
 د50المدة :  األستاذ: دبيل سمير

 

)ال��دي�م  ةشاردي���ن م� NaClO ص�غ�ه ال����ائ�ة م	�� ����ائي ه���ل�ر
	 ال��دي�م" )Na aq���) وشاردة اله#!��ل�ر )ClO aq�.

Eau  ماء جافيل وسماه 1789سنةBerthollet برتوليه الكيميائي الفرنسي من طرف اكتشف de Javel. ال 	ار�ائل ي��#* بل�نه األصف	لالخ, 

 ب��	ف و
������امق�;: ع� م�س�عة                            ." �عامل م!5�ّ أو ��3ه	�01�2م و 

3ادر الA@غاز ي�فاعل  ( )NH g �!#مائي مع ش�ارد اله Cفي وس��)�ل�ر )ClO aq� :معادلة ال�فاعل F3يء وتام وفI ل�Kفي ت 

3 2 22 ( ) 3 ( ) ( ) 3 ( ) 3 ( )NH aq ClO aq N g Cl aq H O l� �� � � � 

 جل ذلS نق�م Iال�Rارب ال�ال�ة.أل ح	��ة ال��Kل ال����ائي ال2ابF.يه0ف هNا ال��	�� إلى دراسة 

1: نK,	 ح�Rاال����ة األولى 250V mL� ل�للK�1( )S  *#�	1ب� 0,25 /C mol L�0ل�ل ب��0يKم  VارR0ت( )S  ة 25ل�اء جاف#ل	م. 

K YRالأ. اح�2 
0Vل�لم� الK� 

0( )Sل�للالزم اKال� 	#,Kل�
1( )S. 

 ب. اخ�	 ال*جاج�ات ال�الئ�ة لع�ل�ة ال��0ي0 م� ب#� ال*جاج�ات ال�ق�	حة.

 ب�@	 سKاحة م1;ار م0رج أي	ل�Aاي	 ماصة ]�ار�ة ح�جلة ]�ار�ة

50 ,100 ,250mL mL mL5 ,10 , 20mL mL mL100 ,250mL mL5 ,10 ,20mL mL mL50 ,25mL mL100 ,250 ,300mL mL mL

� في  ح0دجـ.  �)0ل�RارV ال�Kل�ل ات	�#* ش�ارد اله#!��ل�ر )S. 

1ح	ارة ثاب�ة ن@_ل ال�*�ج م� حYR  ع0A درجة ال����ة ال�ان�ة: 200V mL� ل�لK1م� ال�( )S#*ه�	دي�م ت��� ال�1ه#!��ل�ر 0,25 /C mol L� ة	مع وف

3الA@ادرم� مKل�ل  ( )NH aq. 

 ع	ف تفاعل األك02ة واإلرجاع. . أ.1

fا الKرجاع م�ضhائ�ات ب. ب#� أن ال�فاعل ه� تفاعل أك02ة وA/Ox Red.ال�@ار�ة 

 . أ. أنR* ج0ول تق0م ال�فاعل.2

� ل@اردة االب�0ائ�ة�2 ���ة ال�ادة أح ب.�0اله#!��ل�ر ( )ClO aq
n �. 

3 	Rقة ت�	3I اAA_ت� .�!�وت ���ة مادة غاز ثAائي اآلز مAاس;ة م� ال��اIعة ال*م�Aة لة 

2( )N gnF3لAا  م�ب0اللة ال*  ال�Aل�Kى ال!�انيفAKAعلى ال�
2 ( ) ( )N gn f t�. 

16mintال����ائي بلغ نهاي�ه ع0A اللlKةال��Kل  ب#� ما إذا �ان أ. �. 

/1ب. ع	ف وح0د زم� ن�ف ال�فاعل 2t. 
)2وأحسب سرعة تشكل غاز ثنائي اآلزوتجـ. عرف  ( ))v N g عند اللحظة

9mint �. 

�  الخ�فاءعالقة ال2	عة ال��RKة ت�افF  ةالo;ار  معلالد. ح0د �ش�ارد اله#!��ل�ر

( ( ))volv ClO aq� عة	2I2 غاز ثنائي اآلزوت ت@_ل( ( ))v N g. 

�  الخ�فاءال2	عة ال��RKة اس��Aج �)ش�ارد اله#!��ل�ر ( ))volv ClO aqة�lK0 اللA9عmint �. 

 .�R	qة ال2اIقة ل�� ع0A درجة أعلىنع#0 إج	اء ال الfالfة:ال�R	qة 

#� ما إذا �ان� ال��rة ب أ.
2( )

(4min) 7,5N g mmoln  عندئذ. الصحيحة أم �

 ب. بين ما إذا كلن التقدم النهائي للتفاعل يزداد.

2

2.
( ( )) . ( ( ))
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vol

Vv ClO aq v N g� � 
2. ( ( )) 3. ( ( ))volV v ClO aq v N g� � 2( ( )) ( ( ))volv ClO aq v N g� � 
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