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 قبل التطبيقات العددية )مع  التاطري   (تعطى الصيغ احلرفية

 

 ، المعايرة المباشرة إختزال  –أكسدة التفاعالت  
 

  أكسدة إختزال كتابة معادلة تفاعل :   1التمرين  
C=5.10لحمض النتريك تركيزه  (S)من محلول V=200mLنصب حجما , في كأس 

-1
mol.L

-1
نالحظ أن المحلول ف.  فلز النحاسمن   m=6,35mgعلى كتلة 

 . العديم اللون  NOأحادي أوكسيد األزوت و تصاعد غاز  يزرق تدريجيا 

 ما االحتياطات الالزم اتخاذها أثناء هذه التجربة ؟. 1

 ؟ ما سبب ازرقاق المحلول. 2

 . علتان المتفا المزدوجتان عين. 3

 .المعادلة اإللكترونيتين  نصفياكتب . 4

 .معادلة التفاعل معينا النوع المؤكسد و النوع المختزل استنتج . 5

 .أنجز جدول التقدم و حدد حصيلة المادة عند نهاية التفاعل . 6

 . احسب التركيز المولي أليونات النترات المتبقية في الكأس . 7

 ( 1atmو  C°20)شروط التجربة  غاز المتصاعد فيالما حجم . 8

: نعطي 
1.5.63)(  molgCuM. 

 

  يدروكسيد الصوديومهحمض الكلوريدريك بواسطة عايرة م:  2التمرين 
 . Sفنحصل على محلول , مرة  222نخفف هذه األخير , لحمض الكلوريدريك  C0لتحديد التركيز المولي 

المنحنى فنحصل على . و ذلك بقياس مواصلة الخليط بعد كل إضافة ,  C'=9,6.10-2mol.L-1بواسطة محلول الصودا تركيزه المولي  Sمن المحلول V=100mLنعاير حجما 

 :التالي 

 .حدد المتفاعل المعاير و المتفاعل المعاير . 1

 و ما نوع هذا التفاعل ؟. أكتب معادلة تفاعل هذه المعايرة . 2

 ما المزدوجتان المتفاعلتان ؟. 3

 .علل كيفيا تطور المواصلة . 4

 كيف يمكنك معرفة حدوث حالة التكافؤ أثناء هذه المعايرة ؟. 5

 .الخليط عند التكافؤ ما طبيعة . 6

 . أنشئ الجدول الوصفي لتطور التفاعل  و أثبت عالقة التكافؤ لهذه المعايرة . 7

 . C0و استنتج التركيز,  Sللمحلول Cاحسب التركيز. 8

 

 

 

 

  ول لالتركيز المولي للمحتحديد :  3التمرين 
 .في نصف لتر من الماء الخالص  IIمن كبريتات الحديد  mبإذابة كتلة  (S1)نحضر محلول مائي 

)2(البوتاسيوملثنائي كرومات  (S2)مع بعض قطرات من حمض الكبريتيك ثم نضيف إليه تدريجيا محلول مائي (S1) من المحلول  V1=40mLنأخذ  2

)(72

  aqOCrK

الذي يتميز باللون البرتقالي المميز أليونات    C2= 5.10-2mol.L-1 تركيزه
2

)(72 aqOCr التي تختزل إلى أيونات الكروم
3

)(aqCr . 14و عند صبmL  من المحلول (S2) 

 نتهي إختفاء اللون البرتقالي يل على التكافؤ حصن

 .محددا أسماء األدوات المستعملة و مشيرا إلى المتفاعل المعاير و المتفاعل المعاير , ارسم التركيب التجريبي المستعمل إلنجاز هذه المعايرة .1

 .حدد المزدوجتين المتفاعلتين . 2

 و ما نوع هذا التفاعل ؟. أكتب معادلة تفاعل هذه المعايرة . 3

 .أنشئ الجدول الوصفي لتطور التفاعل  و أثبت عالقة التكافؤ لهذه المعايرة . 5

 .  mو حدد قيمة (S1) التركيز المولي للمحلول  C1استنتج . 6

: نعطي 
1.16)(  molgOM  و

1.1,32)(  molgSM  و
1.8,55)(  molgFeM . 

  كتابة معادلة التفاعل حمض قاعدة مع تحديد المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل : 4التمرين 

gmبإذابة كتلة (S1)نحضر محلول مائي  36 2(من ثنائي كرومات البوتاسيوم( 2

)(72

  aqOCrK  في لترين من الماء الخالص. 

22)(للماء األوكسيجيني (S2) من المحلول  V2=10mLمحمض و نعاير به   (S1)نأخذ محلول مائي  aqOH  و عند صب V1=25mL  من المحلول  (S1) نحصل على نقطة

 .التكافؤ 

 .محددا أسماء األدوات المستعملة و مشيرا إلى المتفاعل المعاير و المتفاعل المعاير , ارسم التركيب التجريبي المستعمل إلنجاز هذه المعايرة .1

2)(22)(: خالل هذه المعايرة يحدث تفاعلل كيميلائي تتلدخل فيله المزدوجتلان      . 2 / aqaq OHO و)(
3

)(

2

72 / aqaq
CrOCr 

أكتلب نصلف معادللة أكسلدة و اختلزال       ،   

 . و استنتج معادلة تفاعل المعايرة, المقرونة بكل مزدوجة

 كيف يمكنك معرفة حدوث حالة التكافؤ أثناء هذه المعايرة ؟. 3

 .(S1)التركيز المولي للمحلول  C1احسب . 4

 . أنشئ الجدول الوصفي لتطور التفاعل  و أثبت عالقة التكافؤ لهذه المعايرة. 5

: نعطي .           (S2)التركيز المولي للمحلول  C2استنتج . 6
1

72 .2,242)(  molgCrOKM 

 

 الثانوية التاهيلية أيت باها ةنيثاال الدورة 1سلسلسة رقم  رشيد جنكل: األستاذ 

 طاقة الوضع الكهرساكنة ،رساكنهكالمجال ال  من سلك البكالوريا ولىالسنة األ: القسم 

 المعايرة المباشرة إختزال  –أكسدة  التفاعالت ، 

 نيابة اشتوكة أيت باها

 2215/2214:السنة الدراسية  علوم رياضية  :الشعبة 
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  الكهرساكن ، طاقة الوضع الكهرساكنة مجال ال 
 

  ة الماء يئزالهيدروجين ونواة األوكسجين لجبين نواتي  القوة الكهرساكنة دراسة :   5التمرين 

O16ين نواتينعطي المسافة ب: نعتبر جزيئة الماء 

H1و8

1  :d=96pm 104,5=و°α  

 .شحنة نواة األكسجين  qoاحسب . 1

 .األكسجين  الكهرساكن بين ذرة هيدروجين و ذرة احسب شدة قوى التأثير البيني . 2

 . ما مميزات متجهة المجال الكهرساكن المحدث من طرف نواة األوكسجين في مركز ذرة هيدروجين . 3

 .احسب شدة القوة الكهرساكن المطبقة من نواتي الهيدروجين على نواة األوكسجين . 4

.احسب شدة قوة التأثير البيني الكهرساكن بين نواتي الهيدروجين . 5

 
 

  وضع النقطة  متحديد :   6التمرينC 

نضع في نقطة تنتمي إلى القطعة . d=50cmثابتتين تفصل بينهما مسافة   Bو  Aفي نقطتين q2=6μC و q1=4μCنضع شحنتين نقطيتين  AB  شحنة

القطعةذه األخيرة على طول فتتحرك ه  q3=2μCكهربائية  AB  إلى أن تستقر في نقطةC  . احسب المسافةAC  

 

  تحديد شدة المجال الكهرساكن اإلجمالي :  7التمرين 
 : حدد .d=20cmثابتتين تفصل بينهما مسافة   Bو  Aفي نقطتين q=50nCنضع كرتين تحمالن نفس الشحنة 

من القطعة C موضع النقطة. 1 AB  منعدم حيث المجال. 

تنتمي إلى القطعة Cفي نقطة  متجهة المجال الكهرساكنمميزات . 2 AB و بحيثcmAC 5  .  

cmhو على علو  القطعةواسط  تنتمي إلى Dشدة المجال في نقطة . 3 10  منO  منتصف AB . 

  Dحدد شدة المجال في نقطة , q’=30nC بأخرى شحنتها  B في لموجودةنعوض الكرة ا. 4

 

  ما  ، طاقة الوضع الكهرساكنة للدقيقة في نقطةالقوة الكهرساكنة  شغل تحديد :  8التمرين 
UAB=1,2.10توترا , d=6cmالمسافة  متوازيتين و رأسيتين تفصلهما  B  و Aنطبق بين صفيحتين فلزيتين 

2
V.  تنتقل دقيقة شحنتهاq=-1μC نقطة  من

M1(x1,y1) إلى نقطة  M2(x2,y2) .   نعطيx1=1cm  وx2=5cm. 
 . Bو A حدد مميزات متجهة المجال الكهرساكن المحدث بين. 1

FW)(أوجد تعبير الشغل. 2


FW)(احسب .x2 وx1 و Eو qبداللة M2 إلىM1 للقوة الكهرساكنة المطبقة على الدقيقة عند انتقالها من 


  . 

Ep1=-2.10هي M1 لكهرساكنة للدقيقة في النقطةعلما أن طاقة الوضع ا. 3
-4

J  ,حدد طاقة الوضع الكهرساكنة للدقيقة في النقطة M2 و استنتج الجهد

 .M2 عند  V2الكهربائي

 

  تون عند نقطة الخروج وبرال سرعةتحديد :  9التمرينS 

Eيدخل بروتون المجال   .UAB توترا ثابتا d=10cm   متوازيتين تفصلهما المسافة  B و Aنطبق بين صفيحتين فلزيتين 


 Oمن  بين الصفيحتين المحدث 

v0=10m.sأفقية منظمها   بسرعة
-1

 . ySذات األرتوب  Sليخرج من 
 . ؟ علل إجابتك UAB ما إشارة التوتر. 1

 .Bو A إعط مميزات متجهة المجال الكهرساكن المحدث بين. 2

VUنعطي . S إلى O احسب شغل القوة الكهرساكنة المطبقة على البروتون أثناء انتقاله من. 3 AB 100  وyS =5cm. 

 . Sاستنتج طاقة الوضع الكهرساكنة للبروتون في. كمرجع لطاقة الوضع الكهرساكنة  O نختار المستوى األفقي المار من. 4

e = 1,6.10:نعطي   .   (نهمل وزن البروتون.) Sاحسب سرعة البروتون عند. 5
-19

C     mp = 1,67.10
-27

kg ;  

 

  الطاقة الكلية إللكترون راسب التذبذبطاقة الوضع الكهرساكنة ، الشغل ، لسرعة ، اتحديد :  12التمرين 
المطبق بين الصفيحتين الرأسيتين و  U0مجاال كهرساكن ناتجا عن التوتر, ةبدون سرعة بدئي Kمن الثقب ,فيدخل, يبعث مدفع إلكترونات لراسم التذبذب إلكترون

 بسرعة ضعيفة يمكن اعتبارها منعدمة Kتنطلق حزمة اإللكترونات من  .  d=1cmالتي تفصل بينهما المسافة

 . Tعند الثقيب 0vأوجد تعبير سرعة اإللكترون. ح.ط.بتطبيق م .1

 الذي يجب تطبيقه للحصول على سرعة U0 ما قيمة التوتر .2
1

0 .5930  skmv . 

 .T إلى  K احسب تغير طاقة الوضع الكهرساكنة إللكترون عند انتقاله من  .3

 .منتظمة حركة مستقيمية  Oإلى  T بين أن حركة اإللكترون عند انتقاله من .4

طبق  ’Pو Pيحتين أفقيتين و متوازيتينبين صف Eمجاال كهرساكنا اتدخل اإللكترونت .5

VUبينهما توترا كهربائيا 10  .المسافة بين P وP’ هيcmd 1  . و تخرج اإللكترونات

cmySهو (O ;x ;y)أرتوبها في المعلم   Sمن المجال الكهرساكن عند الموضع 2. 

a. رساكنةأعط مميزات القوة الكهF المجال  المطبقة على إلكترون داخلE. 

b. القوة الكهرساكنة أوجد شغلF عند انتقاله من  المطبقة على إلكترون O إلى S  . و استنتجpeE  إللكترون بين Oو S . 

c. الموضع احسب سرعة اإللكترون عند, الكلية بتطبيق انحفاظ الطاقةS . 

kgmeكتلة اإللكترون :نعطي

3110.11,9   و الشحنة االبتدائيةCe 910.6,1 .  


