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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  المستوى: أولى ثانوي                            وزارة التربية الوطنية                            تيارت -: أحمد مدغري ثانوية
  الشعبة: جذع مشترك علوم و تكنولوجيا                                                             2018/  2017الدراسية:  السنة

 ساعـة 01 المــدة :                           العلوم الفيزيائية          فـي مادة : لثثاللثالثي ال األولفرض ال

                                                                                                                     Sujet A
                    ط ) انق 10(  : التمرين األول

I- ص : خُتمّثل الوثيقة المقابلة نتائج الفحوصات لدم ش 
MHي :   طِ ُنع = 1 g/mol  ،   MO = 16 g/mol   ،  MN = 14 g/mol   ،   MC = 12 g/mol   

Laboratoire d’analyses de biologie médicale :                                       
1,10 g/L

6,11 mmol/L 
Glycémie à jeune 

0,41 g/L
6,81 mmol/L 

Urée 

2,29 g/L
5,93 mmol/L 

Cholestérol 

                                          باعتماد معطيات الوثيقة . (Cholestérol)أحسب الكتلة المولية للكوليسترول  -1
 :  CxH2x-8Oصيغة الكوليسترول هي :   -2

 .  xأ/ أْعِط عبارة الكتلة المولية بداللة 
 ، و استنتج الصيغة العامة للكوليسترول . x  ب/ أحسب

II- محلول تجاري المعلومات التالية : الصقة قارورة تحتوي  
1الحجم  L . 

 . NH3األمونياك (النشادر) 
 .  % 28النسبة المئوية الكتلية لألمونياك (النشادر) 

 . d = 0,95  الكثافة
= Mالكتلة المولية    17 g/mol  . 

 ماذا تعني النسبة المئوية الكتلية لألمونياك (النشادر) ؟ -1
 أحسب التركيز المولي لهذا المحلول . -2
V1حجمه   S1ُنريد تحضير محلول  -3 = 500 mL   و تركيزهC1 = 0,1 mol/L  . إنطالقا من المحلول التجاري 

 ؟  S1 أ/ ما إسم العملية التي بواسطتها يتم تحضير المحلول
 ، مع تحديد األدوات المخبرية الالزمة .  S1ب/ أذكر الخطوات التجريبية التي يجب إتباعها للحصول على المحلول 
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( تمرين األول : التمرين األول mلمثّّ الوثيقة المقال الوثيقة المقابلة ن مُت
   :MHM == 1 g/molg/mo  

cale :                      :                

ol/L exexexex
41 g/Lg/L

81 mmol/Lmmol/Lm/
eee

2,29 2,29 g/Lg/L
5,93 5,93 mmol/Lmoomco(CholestérolCholes باعتم(

:
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   ط ) انق 10(  ثاني:التمرين ال
من غاز كلور   L 1,12 حجم عند الشرطين النظامين بحلّ ، قمنا  HClكلور الهيدروجين محلول ل  (A)محلول لتحضير 

100الهيدروجين في mL . من الماء المقطر 
 . Cmو كذا تركيزه الكتلي   (A)محلول لل  Cحسب التركيز المولي أ -1
10 ة فيلّ المنح  HCl أحسب كمية مادة كلور الهيدروجين -2 mL محلول لا من(A)  . 
10نأخذ  -3 mL  من المحلول(A)  90، و ُنضيف لها mL . من الماء المقطر 

 سمى هذه العملية ؟تُ أ/ كيف 
 ب/ أحسب التركيز المولي للمحلول الناتج .

 . Fجـــ/ أحسب بطريقتين مختلفتين معامل التمديد 
10نأخذ  -4 mL  أخرى من المحلول(A)  ، 0,112و ُنضيف إليها L   من غاز كلور الهيدروجين في الشرطين النظاميين. 
 أحسب التركيز المولي للمحلول الناتج . -
10نأخذ  -5 mL  أخرى من المحلول(A)  15، و ُنضيف إليها mL  تركيزه المولي الهيدروجين كلورمحلول آخر ل من 
 1 mol/L   ،  للمحلول الناتج .أحسب التركيز المولي 

VMالحجم المولي في الشروط النظامية   ُيعطى : = 22,4 L/mol  . 
        M(H) = 1 g/mol     ،M(Cl) = 35,5 g/mol
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حسأ -
أحأحسب ك--22
0نأخذ  نأخذ  --33 mLmL

تُ سمى هذهسمى هذه العمُ ف  أ/ كيف 
ب التركيز الموحسب التركيز المولي للم

يقتين مختلفتينب بطريقتين مختلفتين معا
(أخرى من المحلوأخرى من المحلول 10

حلول الناتجولي للمحلول الناتج .
)))AA))لمحلول من المحلول  ، و ن(
 للمحلول الللمحلول الناتج .لمولي 

 L/molL/mol 4 22,4يةظامية  
M(Cl) = M(Cl) = 35,5 35 g
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  المستوى: أولى ثانوي                            وزارة التربية الوطنية                            تيارت -: أحمد مدغري ثانوية
  الشعبة: جذع مشترك علوم و تكنولوجيا                                                             2018/  2017السنة الدراسية: 

 ساعـة 01 المــدة :                           العلوم الفيزيائية          فـي مادة : فرض األول للثالثي الثالثال

                                                                                                                      Sujet B
                                                                                      ط ) انق 10(  : التمرين األول

I-  لدرجة الحرارة و الضغط  الكتلة الحجمية للهواء في الشرطين النظاميينρa = 1,29 g/L  . 
VMلدرجة الحرارة و الضغط   الحجم المولي للغازات في الشرطين النظاميين = 22,4 L.mol -1  . 

C = 12الكتل الذرية المولية :   g/mol  ،   H = 1 g/mol  . 
 عّرف كثافة غاز بالنسبة للهواء ، و بّين أنها ال تتعلق بدرجة الحرارة و الضغط . -1
 للغاز .المولية الجزيئية هي الكتلة  M : ، حيث  استنتج أّن كثافة غاز بالنسبة للهواء ُتعطى بالعبارة :    -2
هما  yو   x . لتكن d = 1,06، كثافة هذا المزيج بالنسبة للهواء   C3H6 و   C2H4يتألف مزيج غازي من الغازين  -3

 .  yو  x، أوجد قيمتي النسبتان المئويتان الحجميتان لهذين الغازين في المزيج 

II- لحمض كلور الهيدروجين  قارورة محلول تجاري(S0)   المقابلة :تحمل البطاقة  
؟      P  ، M  ، d   ،R ، S ما المقصود بالحروف التالية : -1
     مدلول الصورة على البطاقة ؟ما هو  -2
 أحسب التركيز المولي لهذا المحلول . -3
حجمه  (S)المتبعة لتحضير محلول لحمض كلور الهيدروجين أذكر الطريقة  -4

V = 500 mL  و تركيزه المولي C = 0,11 mol/L   إنطالقا من(S0)  ،
 مع ذكر الزجاجيات المستعملة .

= Cl = 35,5 g/mol    ،Hُتعطى : الكتل الذرية المولية :    1 g/mol  . 
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( تمرين األول : التمرين األول mة الحجمية للالكتلة الحجمية للهواء
ي للغازات فيالمولي للغازات في الشرط

12لية : المولية :   g/molg/mo  
لنسبة للهواءغاز بالنسبة للهواء ، و ب

ُعسبة للهواء تاز بالنسبة للهواء ُتعطى
CC22CCلغازين  HH44H  3 و وH6H

، أزين في المزيجن الغازين في المزيج 

S0S)) روجين  تحمتحمل الب((
d   ،RR،SS       ؟؟

حجمهحجمهS(SS))ن 
(S ،
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   ط ) انق 10(  ثاني:التمرين ال

4قمنا بحّل  NaOH لهيدروكسيد الصوديوم  (B)لتحضير محلول  g   200من هيدروكسيد الصوديوم النقي في mL  من
 الماء المقطر .

 . (B)محلول للأوجد التركيز المولي  -1
 . (B)محلول للأوجد بطريقتين مختلفتين التركيز الكتلي  -2
50المنحّلة في  NaOHما هي كمية مادة   -3 mL محلول لمن ا(B) ؟ 
10نأخذ  -4 mL  من المحلول(B)  90، و ُنضيف لها mL . من الماء المقطر 

 أ/ كيف ُتسمى هذه العملية ؟
 . Fب/ استنتج معامل التمديد 

 جـــ/ أوجد بطريقتين مختلفتين ، التركيز المولي للمحلول الجديد .
10نأخذ  -5 mL  أخرى من المحلول(B)  0,4، و ُنضيف لها g  من هيدروكسيد الصوديومNaOH . 
 أوجد التركيز المولي للمحلول الجديد .       -

M(H) = 1  ُيعطى : g/mol     ،M(O) = 16 g/mol     ،M(Na) = 23 g/mol   . 
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أوج-
أوجدأوجد بطر--22
ما هي كمما هي كمية م--33
1010نأخذنأخذ  -4 mLmLمن

ُسف ُتسمى هذه العمسمى هذه العملية ؟
.FFمل التمديد  معامل التمديد 

مختلفتين ، التركيتين مختلفتين ، التركيز ا
)B) المحلول خرى من المحلول  )

ل الجديد .   حلول الجديد .      
  ،) = O 1616 g/molg/mol 
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 :التمرين 

= Cتركيزه المولي   HClلحمض كلور الهيدروجين  (A)للحصول على محلول  2 mol.L-1 قمنا عند الشرطين النظامين بحّل ،
100من غاز كلور الهيدروجين في  V(HCl)حجم  mL . من الماء المقطر 

 .  V(HCl)أوجد قيمة  -1
10أوجد حجم الماء المقطر الالزم إضافته إلى  -2 mL  من المحلول(A)  حتى نحصل على محلول تركيزه المولي
 0,5 mol.L-1  . 
10ما هو حجم غاز كلور الهيدروجين الالزم إضافته عند الشرطين النظامين إلى  -3 mL  من المحلول(A)  حتى نحصل على

3محلول لكلور الهيدروجين تركيزه المولي  mol.L-1   
40و ُنضيف لها  (A)من المحلول   mL 10نأخذ  -4 mL  1من محلول آخر لكلور الهيدروجين تركيزه mol.L-1   أوجد ،

 تركيز المحلول الجديد .
20حجمها    (A)السابق و عن طريق التمديد ، ُنريد تحضير عّينة من المحلول  (A)إنطالقا من المحلول  -5 mL V2 و   =

C2تركيزها المولي  = 0,5 mol.L-1     . ُأذكر البروتوكول التجريبي الالزم لذلك ، 
VMالحجم المولي في الشروط النظامية   ُيعطى : = 22,4 L/mol  . 

                                                      ثاني:التمرين ال
C1تركيزه المولي   HClلحمض كلور الهيدروجين  (A)لتحضير محلول  -1 = 0,2 mol.L-1  قمنا بحّل كمية من غاز كلور ،

400في  V(HCl)الهيدروجين حجمها  mL . من الماء المقطر 
                 في الشرطين النظامين .  V(HCl)أوجد قيمة  -
C2تركيزه المولي   HCl، ُنريد تحضير محلول آخر لحمض كلور الهيدروجين  (A)إنطالقا من المحلول  -2 = 0,1 mol.L-1 

100و حجمه   mL V2  ، أي من الحّلين التاليين تختار مع التعليل :   =
 من الماء المقطر ؟  V0إضافة حجم   -
Vإضافة حجم   - 'HCl   ؟من غاز كلور الهيدروجين 
Vأو   V0أحسب في الحالة المختارة الحجم (  -3 'HCl (  الالزم إضافته إلى حجم معّين من المحلول(A)  و كذلك حجم العّينة ،

 . (A)المأخوذة من المحلول 
100حجمها    (A)نأخذ كمية أخرى من المحلول  -4 mL V1  HCl، و ُنضيف لها كمية من غاز كلور الهيدروجين  =

VHClحجمها  = 6,72 L  . ُمقاسة في الشرطين النظاميين ، أحسب التركيز المولي الجديد للمحلول المأخوذ 
VMالحجم المولي في الشروط النظامية   ُيعطى : = 22,4 L/mol  . 
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أوج -
أوجدأوجد حج--22

0,5 ,5 mol.Lmol.L-11 
ما هو حجم غاما هو حجم غاز كل-3

ور الهيدروجيل لكلور الهيدروجين تركي
10 mL10 من المحلومن المحلول)

.لجديد . د
)A)ول  السابق والسابق و عن(

CC22C = ، ُأذكر، ُأذكر البروت,0
L/molmo 4ظامية ط النظامية    

 تركيزه الموليتركيزه المولي   HClHن
.قطر .

  HCllر الهيدروجين  كلور الهيدروجين 
:

)AA)حلول من المحلول  ، و ك((

  HClClلهيدروجين كلور الهيدروجين 
ذوذ .
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