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ض اروض فض مادض للعلوض للفيزمافيضض صلضلل1 فرض مفروض رقضض
 

 

: 1تمرين 

 .إّن الماء األكسجيني يتحمل ليعطي ثنائي األكسجين. يباع محمول الماء األكسجيني في الصيدليات و يستعمل كمطير
 :ينمذج التحول الكيميائي الحادث بمعادلة التفاعل التالية

      OH 2      O       OH 2 l2aq2aq22  
C0 = 6,0.10 منو، تركيزه المولي V = 100 mLلدراسة حركة تحمل الماء األكسجيني، نحضر في كأس بيشر حجما 

-2
 mol/L. 

 :و بطريقة مناسبة، نعاير الماء األكسجيني المتبقي في المحمول خالل الزمن و نسجل النتائج في الجدول التالي t = 0عند المحظة 

60 40 30 25 20 15 10 5 0 t (mn) 

0,28 0,90 1,50 1,80 2,30 3,00 3,80 4,70 6,00   L/mmolOH 22 

         x (mmol) 

 .أنشئ جدول التقدم -1

 و التقدم tكمية مادة الماء األكسجيني عند لحظة : n و t = 0كمية مادة الماء األكسجيني عند المحظة : n0استنتج العالقة بين  -2
x. 

 .أكمل الجدول -3

 (.cm         0,5 mmol   ,   1 cm         5 mn 1: سمم الرسم) x = f(t)أرسم البيان الممثل لتغيرات التقدم بداللة الزمن  -4

 ماذا تستنتج؟ . t2 = 30 mn و t1 = 5 mnأحسب السرعة الحجمية لمتفاعل عند المحظتين  -5

 .عّرف زمن نصف التفاعل و عين قيمتو عمما أن التفاعل كمي -6

 .عّمل. نرفع درجة الحرارة، أرسم البيان الذي نتحصل عميو في ىذه الحالة في نفس المعمم السابق -7

 
 :2تمرين 
 .أذكرىا و عّرف باختصار كل واحد منيا. يوجد ثالثة أنواع من النشاط اإلشعاعي -1

Po210نواة البولونيوم  -2
Pb206 مشعة حيث تتفكك معطية نواة الرصاص 84

XA مع إصدار جسيمة 82
Z.  

 ما معنى نواة مشعة؟ - أ

 .أكتب معادلة ىذا التفاعل النووي مع ذكر نوع التفكك الذي حدث - ب

 .N0 ،  مع تعريف كل من  و N0اكتب قانون التناقص اإلشعاعي بداللة  -3

 .عّرف زمن نصف العمر و أوجد عبارتو بداللة  -4
 
 
 
 
 

 بملتل فق


