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السنة الدراسية2012/2012:

على المترشح أن يركز أثناء اإلجابة
التمرين األول 80(:نقاط)
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-1عٍٍ انصٍغ َصف يفصهخ نـG,F,E,D,C,B,A:
-2يب َٕع انزفبعم  7أركش اسى انجٕنًٍش انُبرج ٔ سيضِ انزجبسي؟
-3أعظ 3اسزخذايبد نّ.
ٌ -IIزى رحضٍش انجٕنًٍش ) (Hفً انًخجش عهى يشحهزٍٍ:
 -1انًشحهخ األٔنى:
 َضع فً ثٍشش  5mlيٍ ) (Gيع  5mlيٍ  NaOHرشكٍضِ ,1mol/lيع انخهظ صى َفصم انطجمزٍٍ. َجفف انًشكت ) (Gثإضبفخ  ٔ Na2SO4انمطٍ. -2انًشحهخ انضبٍَخ:
 -فً أَجٕة إخزجبس َضع  5mlيٍ ) (Gانًعبنجَ,ضٍف نّ  0,5gيٍ فٕق أكسٍذ انُضٌٔم.

 ثعذ رشكٍت يجشد ْٕائً صى انزسخٍٍ عهى حًبو يبئً يذح .20min َجشد صى َضٍف 15mlيٍ انًٍضبَٕل حزى رشكم ساست أثٍض يٍ ).(Hانًطهٕة:
 -1أعظ عُٕاٌ كم يشحهخ يٍ يشاحم رحضٍش انجٕنًٍش.
-2يب دٔس  NaOHفً انًشحهخ األٔنى.
 -3أسسى انزشكٍت انزجشٌجً.
 -4يب دٔس انًٍضبَٕل فً انًشحهخ انضبٍَخ.
 -5يضم يمطع يٍ انجٕنًٍش يكٌٕ يٍ أسثعخ ٔحذاد.
التمرين الثاني 86(:نقاط)
انًشكت ) ْٕ (Gأسزش َبرج عٍ رفبعم حًض عضٕي ) ٔ (Fكحٕل )ٔ (Dيشدٔد ْزا انزفبعم ْٕ  60%حٍش
أٌ عذد يٕالد األسزش انًزشكم عُذ انزٕاصٌ ْٕ  0,3molأيب كزهخ انحًض اإلثزذائٍخ ًْ . 30g
-1أٔجذ انصٍغخ انجضٌئٍخ نهًشكت ) (Gعهًب أٌ كزهزّ انًٕنٍخ ًْ .116g/mol
-2اسزُزج انصٍغ َصف يفصهخ نكم يٍ ).(D)ٔ (F
-3أكًم انزسهسم اَرً اَطاللب يٍ ) (Fنهحصٕل عهى ):(D
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-4صى حمك انزسهسم انزبنً ٔفمب نـ (D) ٔ (F):انًزحصم عهًٍٓب:
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-5أركش يًٍضاد انزفبعم سلى .5

التمرين الثالث 86(:نقاط)
 -Iيشكت عضٕي )ٌ (Aزكٌٕ يٍ كشثٌٕ ٔ ٍْذسٔجٍٍ حٍش رًضم َسجخ انكشثٌٕ فٍّ .80%
 -1أٔجذ انصٍغخ انجضٌئٍخ انًجًهخ نـ ) (Aإرا عهًذ أ ٌ كضبفخ ثخبسِ ثبنُسجخ نهٕٓاء ًْ .1,03
 -2يب طجٍعخ انًشكت ) (Aأكزت صٍغزّ َصف انًفصهخ.
ٌ-IIعزجش انكفالس ) (Kevlarيبدح ثٕنًٍٍشٌخ ٌسزعًم فً صُبعخ انجذالد انٕالٍخ يٍ انشصبص ٔ يٍ أجم
رحضٍشِ َجشي سهسهخ انزفبعالد انزبنٍخ:
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-1أكًم سهسهخ انزفبعالد ثكزبثخ انصٍغ َصف يفصهخ نهًشكجبد.
-2يب َٕع كم يٍ انزفبعم .8ٔ 7 ,4
-3يب َٕع انجهًشح انًًضهخ فً انزفبعم األخٍش.
-4اسزُزج انصٍغخ انعبيخ نهكفالس ,يبًْ انٕظٍفخ انكًٍٍبئٍخ انًًٍضح نّ؟
-5يضم يمطع يٍ انجٕنًٍش ٌزكٌٕ يٍ صالس ٔحذاد.

بعضنا ينام ليحلم بالنجاح
والبعض اآلخر يستيقظ باكرا
لتحقيقه.
أستاذتكم تطلب منكم أن تحلموا
وتستيقظوا باكرا
بالتوفيق للجميع

