
 

�ار الف�ل ال�ال� في العل
م الف��	ائ�ة                           ثان
	ة ال�واودة    � 2017/2018اخ
 ساعة 2ال)�ة:   : ال+*ع ال)��'ك عل
م و ت#"
ل
ج�ا ال�ع�ة

 على ال�ل)�* أن ;9�6 345 واضح 

 :ال�)'	A األول
�M(Ca) = 40 g/mol       , M(P) = 31ع�ى:  g/mol      , M(O) = 16 g/mol 


ات ال�ال���م mL1V 20=ن�� في �أس ب��
 ح��ا ��-( aq  م$ م"ل�ل ل
3,2NO2+Ca(   ه ال��لي&��
ت

=0.2mol/L1C  15=، ث8 ن7�ف ال�ه ح��ا mL2V م$ م"ل�ل لف�سفات ال��دي�م aq )-3
4,PO+3Na(   ه&��
ت

 ال�فاعل ال"اصل ب�$ ال�"ل�ل�$ Fال�عادلة ال�ال�ة: . ن��Dج mol/L2C 0.2=ال��لي 

�  

 على ال��الي . وال��فاعل�$  ل�ال 1n  ،2n أح�� ����ي ال�ادة االب�Kائ�ة -1

 . ال��ضح في ال�ث�قة ال�
افقة ال"اصل ل�فاعلال�قKم ل أك�ل جKول-2

 ، و حKد ال��فاعل ال�"max× . K ح�� ال�قKم األع\�ي أ-3

 لل�"�ل ال����ائي �Fأل جKول ال"��لة ال��ضح في ال�ث�قة ال�
افقة .ال"��لة ال�هائ�ة قKم -4

 أح�� ��لة ف�سفات ال�ال���م ال�ات�ة في نها�ة ال�فاعل .-5

�ج ت
��& ش�ارد الف�سفات  -6��3- [إس
4PO[  .فاعل� في نها�ة ال

�k��$مjل -7"�) nو   ) f (x )   n =ال� ) = g (x )   8ال�عل rاس�.في نف�Fاس�ع�ال سل8 م

  

 :ال�)'	A ال�اني

 ي��ف
 على م"ل�ل   st0 في مS لvال��لي ال� &��
�  . mol/L0C 0.2 =روز ذو ال

 1S ال�اء ال�ق�
 لل"��ل على م"ل�ل له روز في ال"�جلة و ن7�فام$ م"ل�ل ال�mL0V v 50 = ن7ع ح��ا قKره 

 .   mol/L1C 0.05 =ت
��&ه ال��لي 

 . 1Sح�8 ال�"ل�ل ال�Kي1V  Kأح�� ال"�8 -1


وت��-2sال 

~sي إلن�از هDا ال�tف�ف .أذ��� �ل ال
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sاألول A	'(�:ال�)'	A األولال m :166 =: �ع�ى g/molg/mol

 �أس ب��
 ح� في �أس ب��
 ح��ا 

=1Cث8 ن7�ف ال�ه، ث8 ن7�ف ال�ه ح ،

=02CCجD��الال�فاعل. ن��Dج. ن

1n ،22nnفاعلالل�ال�ال�


ح في ال�ل��ضح في ال�ث�قة ال�

. K"فاعل ال���. K"ل ال�

��لة ال��ضح فيل ال"��لة ال��ضح في
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 م
ة ، 20ب  1Sأخف م$ ال�"ل�ل  2Sم"ل�ل  ت"7�
  ن
~K اآلن-3


��&الح�� ح���D أ -أ� 2C  2ل�"ل�ل لS , 

�ج ���ة مادة ال�vإ -ب�� . 2Sلل�"ل�ل  2Vروز ال�"��اة في ال"�8 اس

 

 .�Kg²/N.m 11-7 .106G = 6ع�ى :               ال�)'	A ال�ال�:

I.     8ج�)C(  ه��ل�Kg m=600   قع على ارتفاع�Lh  لة� FKg22 =7,3.10LMال��sة ل��ح الق�
 ذ� ال�

 . KmLR 1738=و ن�ف ق�
ه 

 . (L)م$ �
ف الق�
  (C)ق�ة ال�Dب العام ال��sقة على ال��8 أك�� عsارة -1

 . Lhو  LR  م$ س�ح الق�
 بKاللة Lhعلى ارتفاع  gال�اذب�ة  شKة أك�� عsارة-2

�ج عsارة-3�� س�ح الق�
. على 0gال�اذب�ة  شKة اس

�ج ق��ة االرتفاع -4�� . عل�ا أن  Lhاس

 م$ �
ف الق�
 ، مjلها ��ف�ا . (C)أح�� شKة ق�ة ال�Dب العام ال��sقة على ال��8 -5

II     . 8أن ال�� 
s���ي  KmL’h 36415=على ارتفاع  Mي�جK ع�K ال�ق�ة  )C(نع�م$ س�ح الق�
، ح�� ت


�&� األرض و الق�
 Mال�ق�ة �F ق�8 ال�ار�F"�� ت�عKم شKة م���ع الق�� ال��sقة  ( أن\
 ال�vل )، الى ال��

 م$ �
ف األرض و الق�
. (C)على ال��8 

                                        
        )T األرض (          (L)            (c)الق�

                                                                    M         

 

�لة  TMو  L, M L’, h LR ال�ي تف�ل ب�$ م
�&� األرض و الق�
 بKاللة  dجK عsارة ال��افة ال���س�ة  -1�

 األرض .

 .   Kg 24= 6.10 TMعل�ا أن  dأح�� ق��ة  -2
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�)'	A ال�ال�:ال�)'	A ال�ال�:  a 88 ج�))CC(( ه��ل���ل�Kg

Km=1738 KmL 1738=هف ق�
ه 

 العام ال��s ال�Dب العام ال��sقة ع

Lhعلى ارتفاععلى ارتفاع ggذب�ة 

gىعلى.
.cس�ح الق�
س�ح الق�

م$ �م$ �
ف(CC))�8ى ال��8 

M 5ى ارتفاع على ارتفاع Km Km


 ال�vل )، ( أن\
 ال�vل )، \��"F

     ((cc))
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 ال�ث�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة ال�
افقة

 اإلس8 و اللق� : ............... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ�8 : ..............القــــــــــــ  

 

 

 

 جKول ال�قKم : 

 ال�عادلة 

 ال"الة ال�قKم (mol) ك��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ال�ادة

     

     

     

 

 ح��لة ال�ادة : 
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