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 العلوم الفيزيائية –الثانية بكالوريا علوم الحياة و األرض الـشـعـبـة: 

 سـيـدي مـومـن –الـثـاـنويـة الـتـأهـيـلـيـة مـحـمـد الـسـادس  

 البطيئة التحوالت و السريعة التحوالت **سلسلة التمارين

Les réactions rapides et les réactions lentes 

 :1تًسيٍ  

، فيحدث Br2(aq)ئي انثسٔو  انسائم يٍ ثُا V=2ml.في حدى    m=2,7g كتهتٓا     Al(S)َدخم قطعح صغيسج يٍ ٔزق األنٕيُيٕو

Alتفاعم يُتح عُّ تسٔيٕز األنٕيُيٕو انًتكٌٕ يٍ األيَٕاخ 
3+

(aq)    ٔBr 
-
(aq) .  

 عهم. ؟سذ انًتذخهتاٌ فٙ ْذا انتفاعميا ْٙ انًشدٔجتاٌ يختشل /يؤك (1

 .مأكتة انًعادنح انكًٛٛائٛح نٓذا انتفاع (2

 .تُتج انًتفاعم انًحذ، ٔاستفاعم، ٔأحسة انتقذو األقصٗ نهأَجش انجذٔل انٕصفٙ (3

 .األنٕيُٕٛو انقصٕٖ انتٙ تفاعهتأحسة كتهح  (4

 .انالسيح نٛكٌٕ انخهٛط ستكٕٛيتز٘أحسة كتهح ثُائٙ انثزٔو  (5

 d=3,1  ٔM(Br)=80g/mol    ٔM(Al)=27g/molكثافح ثُائي انثسٔو  :يعطياخ

 :2تًسيٍ  

 يحهٕل يٍ ٔافسج كًيح في m=3g كتهتٓا انثسَٔص يٍ عيُح َغًس .Sn(s)انقصديس ٔ Cu(s)نُحاض ا )خهيط( يٍ أشاتح ْٕ انثسَٔص

H) نكهٕزيدزيكا حًض
+
 + Cl

-
 ثُائي انٓيدزٔخيٍ. غاش تصاعد فُالحع ،(

 .انحاصم انتفاعم فٙ انًتذخهتاٌ انًشدٔجتاٌ يا .انُحاص عهٗ ٚؤثز ال انكهٕرٚذرٚك حًض يحهٕل أٌ عهًا (1
 .انٕصفٙ انجذٔل ٔأَشئ انتفاعم ْذا يعادنح اكتة (2
 يٍ انغاس. V=153mL انحجى عهٗ َحصم انتفاعم َٓاٚح عُذ (3

 .انًتفاعم انفهش تهحك حذد - أ
 انًذرٔسح. انثزَٔش عُٛح فٙ نهقصذٚز انكتهٛح انُسثح أٔجذ - ب

  Vm=24L/mol , M(Sn)=118,7g/mol :يعطياخ

 :3انتًسيٍ  

ندزاسح تعض انعٕايم انحسكيح انًؤثسج عهى تفاعم أٔكسيد انٓيدزٔخيٍ أٔ انًاء األٔكسديُي 

 :ة انظسٔف انتدسيثيح انتانيحزب حسيع أيَٕاخ انيٕدٔز في ٔسط حًضي َُدص ثالث تدا

  25: دزخح انحسازج  1انتدستح°C  ٔ[H2O2]0=0,05mol/l ٔ[I
-
]0=0,05mol/l . 

  25: دزخح انحسازج  2انتدستح°C  ٔ[H2O2]0=0,1mol/l  ٔ[I
-
]0=0,05mol/l  . 

  50: دزخح انحسازج  3انتدستح°C  ٔ[H2O2]0=0,1mol/l  ٔ[I
-
]0=0,1mol/l . 

 .اختشال انحصٛهح خالل ْذِ انتجارب – كسذجتفاعم األأكتة يعادنح  (1

 .أعط تعزٚف انعايم انحزكٙ (2

 .خالل انتجارب انثالثحيا ْٕ انعايم انحزكٙ أٔ انعٕايم انحزكٛح انًؤثزج عهٗ انتفاعم  (3

 .عهم جٕاتكتجزتح،  انًٕافق نكمتذالنح انشيٍ نكم تجزتح، عٍٛ انًُحُٗ  ٗ تطٕر تزكٛش ثُائٙ انٕٛديُحُ انشكم جاَثًّٚثم  (4

 :4انتًسيٍ  

K)يٕدٔز انثٕتاسيٕو S1يٍ يحهٕل  V1=50mLَحضس حدًا 
+

(aq)+I
-
(aq))    ِتسكيصC1=0,1mol/L.  احدً ٔ َحضس V2=50mL  ٍي

 . C0=1mol/Lاَطالقا يٍ يحهٕل يسكص تسكيصِ  .C2=0,5mol/Lتسكيصِ  H2O2(aq)نهًاء األٔكسديُي  S2يحهٕل 

 .I2فُالحع ظٕٓز نٌٕ تُي يًيص نثُائي انيٕد  انًسكص،يف قطساخ يٍ حًض انكثسيتيك َٔض S1 ٔS2َقٕو تًصج انًحهٕنيٍ 

 .S2انًحهٕل  انالشو نتحضيس V0أحسة انحدى  (S1. 2انًحهٕل س يأحسة كتهح يٕدٔز انثٕتاسيٕو انالشيح نتحض (1

 .انًحهٕنيٍ عُد يصجتيٍ أَّ حدث تفاعم أكسدج اختصال  (4 عسف انتحٕل انثطيء ٔ انسسيع، ثى صُف ْرا انتفاعم. (3

 .ٍ ٔانًعادنح انحصيهح نٓرا انتحٕل، أكتة َصفي انًعادنتيٕل إنى انًاء انسائمعهًا أٌ انًاء األٔكسديُي يتح (5

Iأحسة تسكيص أيَٕاخ انيٕدٔز  (6
-

 أذكس أحد انعٕايم انحسكيح انتي تًكُُا يٍ تسسيع ْرا انتفاعم.( 7 .عُد َٓايح انتحٕل 

 M(I)=129 g/mol , M(K)=39 g/molانكتم انًٕنيح:   يعطياخ: 


