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م��دة  β−دق��ائق  �1510كث��ر م��ن  Kg70إن تع��رض ش��خص وزن��ه  – 5
ھ���ل اس���تھ-ك علب���ة  .س���اعة يمك���ن أن يعرض���ه لمخ���اطر باتولوجي���ة أكي���دة 

ش���وكو:طة يمك���ن أن يس���بب مث���ل ھ���ذه المخ���اطر م���ن وجھ���ة نظ���ر النش���اط 
  .ا=شعاعي طبعا ؟ 

  :الثالثالتمرين 
يتحلل المحلول المائي للماء ا�كسجيني إلى غاز ثنائي ا�كسجين وماء ،  

  تعطى لك المعادلة المنمذجة   
  .ائي الحادث للتحول الكيمي 

2 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )2 2aq g lH O O H O= +  

نريد دراسة حركية ھذا التفاعل والذي نعتبره تاما ، وذلك عند الدرجة 
25 C° . و�ن تفكك الماء ا�كسجيني بطيء جدا ، نستخدم وسيط وھو

3Feأي  IIIعبارة عن شوارد الحديد  + .  
0tة عند اللحظ   :نمزج  =

24V ml=  من المحلول المائي للماء ا�كسجيني تركيزه المولي بالمادة
2,5المذابة  /C mol L= .  

6mL  من المحلول المائي لكلور الحديدIII 3
( ) ( )( 3 )aq aqFe Cl+ −+ .  

1TVء المقطر إلى غاية الحصول على محلول حجمه الما L= .  
الغاز المنطلق و قياس حجمه عند الضغط بتجميع يسمح التجھيز المستخدم 

51,013الجوي  10P x Pa= .  
1TVنفرض أن الحجم الكلي للمحلول  L=  يبقى ثابتا خ>ل التجربة

  . أن الغاز المنطلق مثاليا ونفرض
  :النتائج المتحصل عليھا مدونة في الجدول التالي 

  
I-   

  .أنشيء جدول التقدم  -1
  .للتفاعل  maxxدم ا�عظمي أحسب قيمة التق -2
)أوجد عبارة التقدم  -3 )x t  للتفاعل بد@لة حجم ثنائي ا�كسجين

2
( )OV t  الناتج.  

30mintأحسب قيمته عند  -4 = .  8.314R =  
II-   

  . tبد@لة الزمن  xالبيان التالي يعطي تغيرات التقدم 

  
  .وأوجد قيمته بيانيا   1/2tعرف زمن نصف التفاعل  -1

ماھي المعلومة التي يعطيھا البيان والتي تخص تطور سرعة التفاعل  -2
  .برر إجابتك  ؟الزمن خ>ل 

III -   
ما ھو العامل الحركي الذي يسمح بشرح تطور سرعة التفاعل خ>ل  -1

  .الزمن ؟ فسر ھذا التطور مجھريا 
التجربة في درجة  تمتيان المعطى شكل البيان  لو بأرسم على ال -2

  .علل . حرارة أعلى 
  يج زحالة ما إذا أكملنا الم في،  أجب مع التعليل ، بصحيح أو خطأ  -3

60  40  35  30  25  20  15  10  5  0  (min)t  
68  61  59  54  50  44  36  27  16  0  

2
( )OV mL 

.10  

  : �ولاالتمرين 
)  methoxymethane:ميثان  ميثوكسي(33OCHCHيتحول المركب 

إلى غاز الميثان Co504د درجة ـازي عنـور الغـــفي الط
4CH  و

   :وفق المعادلة التاليةOCH2 الميثانال

( ) ( ) ( )ggg OCHCHOCHCH 2433 +→ 

) ةكمية ماد Vلدراسة حركية ھذا التفاعل ند خل في إناء حجم ثابت  )a  

  33OCHCHركب ـمن الم

، في ا=ناء خ-ل الزمن  tPثابتة الضغطو نقيس عند درجة حرارة 

  : نحصل  على جدول النتائج التالية
      

25  20.5  16  9  6  0  ( )mint  

46.1  44.6  41.6  38.6  36.2  32  ( )KPaPt  

160 130 96 70 46 38 ( )mint  

60 59.6 58 56.8 52 49.9 ( )KPaPt  

  .أنشئ جدول التقدم  - 1
اء ـللغازات المتواجدة في ا=نgn عبر عن كمية المادة الكلية 2

 ةــبد:ل tة ــة معينــد لحظــــعن
       ( )a )و تقدم التفاعل   )tx.  

ع��ن التق��دم الحجم��ي للتفاع��ل tعب��ر ف��ي لحظ��ة معين��ة ) أ   3
( )
V

tx

 للمزيج  Tة الحرارة ــدرج:بد:لة
) ثاب���ت الغ���ازات الكامل���ةR ،المتفاع���ل  )KmolJR o./31.8=  ،

  يعطى 0P، الضغط ا:بتدائي  tPالضغط 

nRTPV: -قة قانون الغازات الكاملة بالع = .  
  .درجة الحرارة للمزيج المتفاعل  تثبيتبين لماذا يجب ) ب        

عبر عدديا عن التقدم الحجمي للتفاعل  ) جـ     
( )
V

tx
ثم  .tPبد:لة   

في  لمتواجدةالغازات ا الحجمية لمختلف  ة ــــالمولي زــالتراكي استنتج
 .min25=tالخليط عند اللحظة

)تغيرات  في الملحق أسفلهيمثل المنحنى  -4 )tPt .  

عند اللحظة واحسب قيمتھا . عرف السرعة الحجمية للتفاعل ) أ    
min20=t .  

 .ثم أحسب قيمته .عرف زمن نصف التفاعل ) ب   
  : لثانياالتمرين 

K40ا تحمل لنا البوتاس�يوم المش�ع إن ا�غذية التي نتناولھ
 β−إش�عاع (  19

الذي يعتبـــــر المصـــدر ا�ساس�ي للنش�اط ا=ش�عاعي لجس�م ا=نس�ان ، ) 
117107.1ثاب���ت النش���اط ا=ش���عاعي لھ���ذا العنص���ر  −−= Sxλ  . تعط���ى

( ) molgM K /1.39=.  

  .صر مشع ؟ ماذا يعني عن – 1
أكت��ب مع��ادل تفك��ك البوتاس��يوم علم��ا أن��ه يتش��كل عنص��ر الكالس��يوم  – 2

CaZ
  . Zمحددا العدد  40

بوتاس��يوم ، أحس��ب  gµ44إذا علم��ت أن علب��ة ش��وكو:طة تحت��وي  – 3

K40عدد ذرات 
  ھاالتـي تحتويــ 19

gµ44  2310023.6:  يعطى عدد أفوقادرو . من البوتاسيوم xNA =   

)ع��ين نش��اطھا ا=ش��عاعي مق��درا بالبيكري��ل  – 4 )Bq . و م��ا ھ��و الع��دد

المنبعثة من علبة الشوكو:طة مدة ساعة من ال�زمن  β−المتوسط لدقائق 
بفرض أن النشاط يبقى ثابتا خ-ل ساعة باعتبار أن فت�رة نص�ف العم�ر ؟ 

  .لھذا العنصر المشع أكبر بكثير من ساعة 
 



   1إلى  2، نغير وضع البادلة من 
  .نأخذ ھذه اللحظة كمبدأ جديد لGزمنة 

  .أحسب الطاقة المخزنة في المكثفة خ>ل الشحن  -1
  .لمعادلة التفاضلية التاليةأوجد ا -2

1
. 0

2
c

c

du
u

dt RC
+ =  

  .إعتمادا على ما درسته ، أعط حل لھذه المعادلة  -3
tما قيمة التوتر بين طرفي المكثفة عند  -4 τ= ؟  
نريد تفريغ المكثفة بسرعة ، أيجب علينا إستخدام ناقل مقاومته كبيرة أو  -5

  صغيرة ؟
   :لسادسالتمرين ا

22)((ندرس السرعة الحجمية لتفكك الماء ا�كسجيني  aqOH ( بوجود

   ).III )+3Feوسيط و ھو محلول يحتوي على شوارد الحديد 
         :ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بالتفاعل معادلته

)(2)(2)(22 22 glaq OOHOH +=.  

  .الداخلتين في التفاعل) Ox/Réd(حدد الثنائيتين  -1
من الماء  V0=10mLنحضر حجم تطور ھذا التفاعل لدراسة  -2

حجم نمدده بإضافة  ،في بيشر  Cتركيزه الموليجاري تالا�كسجيني 
V1=88mL  ند اللحظة عمن الماء المقطر وt=0mn  حجم نضيف لھما
V2=2mL سيطمن الو. 

: ھو  في المزيج بين أن التركيز المولي ا:بتدائي للماء ا�كسجيني/ أ

[ ]
10022

C
OH =.  

  .جدول تقدم التفاعل أنشئ/ ب
]أكتب عبارة التركيز المولي / جـ ]22OH  للماء ا�كسجيني في المزيج

]خ-ل التفاعل بد:لة  ]022OHج ،حجم المزيVT   وتقدم التفاعلx.   

للمتابعة تركيز الماء ا�كسجيني بد:لة الزمن، نأخذ في أزمنة مختلفة  -3
رة بالماء البارد و الجليد نبردھا مباش V’=10mLعينات من المزيج حجمھا 

)برمنغنات البوتاسيوم  و نعايرھا بمحلول )−+ + 4MnOK المحمض تركيزه

LmolCالمولي  /10.2 2
3

لون لال-زم :ستقرار ا 3V و نسجل حجم =−

  :فنحصل على جدول القياسات التالي برمنغنات البوتاسيوم محلولالبنفسجي ل
60  45  30  20  10  0  t(mn) 

1,0  1,6  3,1  5,2  9,0  18,0  V3(mL)  

            
[ ]22OH

(mmol/L)  
  كيف تفسر ذلك؟ ن المزيج؟عرة بعد فصلھا لماذا تبرد العينات مباش/ أ

): علما أن الثنائيتين الداخلتين في التفاعل ھي/ ب )+− 2
)()(4 / aqaq MnMnO  و

( ))(22)(2 / aqg OHO.  

دلتين النصفيتين ا:لكترونيتين لhكسدة و ا=رجاع ثم أكتب المعا  -   
  .المعادلة ا=جمالية لتفاعل المعايرة

للماء ا�كسجيني في العينة عند نقطة التكافؤ ز المولي بين أن التركي/ جـ

]:   يعطى بالع-قة ]
'

.

2

5 33
22 V

VC
OH =  

  . التجاري للماء ا�كسجيني  Cو استنتج التركيز الموليأكمل الجدول / د
]أرسم على ورق مليمتري البيان / ھـ ] )(22 tfOH سلم رسم  لباستعما =

  .زمن نصف التفاعلا بيانيحدد  .مناسب
]السرعة الحجمية للتفاعل بد:لة أعط عبارة / و ]22OH  و أحسب قيمتھا

  . t = 20 mnفي اللحظة 
كيفيا أرسم .  من الوسيط V2=5mLحجم  لباستعما السابقة نعيد التجربة - 4

]في نفس المعلم المنحنى ] )(22 tgOH  .التبرير مع =

اIبتدائي بالماء المقطر حتى الحصول على محلول حجمه 
0,5TV L′ = .  

  . 2التقدم النھائي يقسم على : اIقتراح ا�ول 
  . في مدة أقصرإلى الحالة النھائية  التفاعل  يصل: اIقتراح الثاني 

  عالرابالتمرين  
  ي للفصفور دراسة النشاط اIشعاع

32الفصفور 
15P  مشع ، يتفكك بإنبعاث إلكترون ، نصف عمر

1/2الفصفور  14,3t jours= .  

  .، أكتب معادلة التفكك  Sينتج عن تفكك الفوصفر الكبريت  -1
0tعند اللحظة  ا في المخبر عينة من الفصفور تحتوي ، كانت لدين =

22على 
0 10N noyaux= .  

0قانون التناقص اIشعاعي 
tN N e λ−=  يعطي عدد أنوية

  λالفصفور المتبقية عند كل لحظة زمنية حيث 
  .ھو مقدار ثابت موجب 

0بين أن عدد ا�نوية  -2
tN N e λ−=  ھو حل للمعادلة التفاضلية

0
dN

N
dt

λ+ = .  

ثم أوجد الع>قة  1/2tعرف نصف العمر  -3
ln 2

1/ 2t
λ

= .  

1jourب  λأحسب  -  − .  
lnأعط عبارة  -4 N  بد@لة الزمن.  
lnالجدول التالي يعطي لك تغيرات  -5 N  بتغير الزمن.  

20  15  10  5  0  ( )t jours  

49.69  49.91  50.16  50.41  50.66  ln N  
45  40  35  30  25  ( )t jours  

48.48  48.73  48.94  49.25  49.43  ln N  
lnأرسم البيان  -     ( )N f t=  ثم تحقق من قيمةλ  المحسوبة في

  . 3السؤال 
  : خامسالالتمرين 

2TOTRلدراسة شحن وتفريغ مكثفة عبر ناقل أومي  R=  نحقق

  .التركيب التجريبي التالي 
I-  شحن المكثفة  

0,33Iالدارة تيارا شدته يسري المولد  في  mA=  ، البيان التالي

  . cuبد@لة التوتر بين طرفيھا   qتغيرات شحنة المكثفة  يعطي
  
  

  

  
  
  
  
  

  . cأوجد من البيان قيمة سعة المكثفة  -1
1cمة المعطاة من طرف الصانع ھي إن القي -2 mF=  20%بدقة .  
  ھل القيمة المتحصل عليھا تتوافق مع ما أعطاه الصانع ؟ -  

قارن بين الطاقة المخزنة من طرف المكثفة خ>ل نفس المدة  -3
7 , 5s  0,330وھذا عندما نشحنھا بتيار شدتهI mA=  و

' 0,165I mA=  
II-  تفريغ المكثفة  

عندما يصل التوتر بين طرفي المكثقة إلى القيمة  

0 6 , 4u u V= = 

10 



 


