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  : التمرين ا.ول 

S2O8 )نعتبر التحول الكيميائي بين شوارد البيروكسوديكبريتات       
مؤ الداخلة /الثنائيات مر  في محلول مائي علما أن  ) -I(و شوارد اليود  (-2

I2/I :  في التفاعل ھي 
S2O8 و  -

2-/SO4
 )من محلول مائي لبيروكسوديكبريتات البوتاسيوم  V1 = 40mLنسكب في كأس بيشر حجما .   -2

2K+
(aq)+S2O8

2-
(aq))  تركيزه الموليC1 = 0,1mol/L ثم نضيف إليه عند اللحظة  t = 0  ا محجV2 = 60 mL  من محلول يود البوتاسيوم( 

K+
(aq)+I-(aq))  تركيزه الموليC2 = 0,15mol/L .  

       يمكن جھاز قياس الناقلية من تتبع تطور التحول الكيميائي بمرور الزمن لنتوصل في ا<خير إلى تمثيل المنحنى البياني   
 G = f(t) المقابل   - 1 – الموضح في الشكل.  

  
I.   

  .أكتب المعادلتين النصفيتين ا�لكترونيتين ل�كسدة و ا�رجاع ، ثم استنتج معادلة ا�كسدة ا�رجاعية للتفاعل الحادث .1
  .أنشئ جدو% لتقدم التفاعل .2
  .ثم استنتج المتفاعل المحد ، للتفاعل Xmaxحدد قيمة التقدم ا�عظمي  .3
II.  

�:  لھذا التفاعل تعطى بالعبارة  Xو التقدم  Gأثبت أن الع,قة بين الناقلية  .1 =
�

�
�� + �	
 

  )ثابت ( حجم الوسط الوسط التفاعلي :  V        :حيث           
                          A  وB  : تعطى قيمھا كالتاليمقادير ثابتة:)A = 1,9 ms.L   ,  B = 42 ms.L/mol  (  

�:نذكر بأن ناقلية ھذا المحلول تعطى بالعبارة  − = ��������
��� + ����� + �����

��� + �����
                                                               
  ثابت الخلية :  k        : حيث              

                             ��, ��, ��,   .الموجودة في الوسط التفاعلي قيم الناقلية النوعية المولية للشوارد:    ��
   

  . Gثم استنتج ھذه السرعة بدNلة الناقلية  Xأكتب عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بدNلة التقدم .1               
  . t = 60sأحسب قيمة ھذه السرعة عند اللحظة  .2
  ماذا تستنتج ؟. حسابيا ثم بيانيا  Gmaxحدد قيمة  .3
  .حدد من البيان لحظة نھاية التفاعل  .4

  

  ����     اقلب الصفحة  4/  1الصفحة   أجبفكر ثم 

الشكل – 1 



و من .ينتُج عن عملية التصنيع نفايات مصنع Wنتاج الزنك بمدينة الغزوات بوNية تلمسان ، و ككل المصانع في العالم ، َ
لكل متر  5g-10×2  ثا إذا تجاوزت فيه كتلة غاز ثاني أكسيد الكبريت

بواسطة من أجل اWجابة على سؤال أحد ت^مذته حول جو المدينة ، ھل ھو ملوث أم N حسب المقياس السابق ، أخذ أستاذ العلوم الفيزيائية 
، ثم كلف الت^ميذ  ( S1 )من الماء المقطر ليحصل على محلول مائي 

K++MnO4 )لبرمنغنات البوتاسيوم  ( S2 )في بيشر ، ثم ملئوا سحاحة مدرجة بمحلول 
- ) 

����
�  

  .أكتب المعادلتين النصفيتين ل�كسدة ، ا�رجاع و المعادلة ا�جمالية ل�كسدة ا�رجاعية

5 ���� !
"
 = 2  

  . VE = 8,8 mLسكب الت,ميذ حجما من برمنغنات البوتاسيوم قدره  

         

  130.878µ 

 130.905µ 

 mp 1.00728µكتلة البروتون 

 mn 1.00866µكتلة النوترون 

 me  0.000548µكتلة اaلكترون 

  ����     اقلب الصفحة

4 τ  

6 

N ×1018 

مصنع Wنتاج الزنك بمدينة الغزوات بوNية تلمسان ، و ككل المصانع في العالم ، َ
SO  .، ثا إذا تجاوزت فيه كتلة غاز ثاني أكسيد الكبريتالھواء ملوِّ  يعتبر علماء البيئة

من أجل اWجابة على سؤال أحد ت^مذته حول جو المدينة ، ھل ھو ملوث أم N حسب المقياس السابق ، أخذ أستاذ العلوم الفيزيائية 
من الماء المقطر ليحصل على محلول مائي   mL 250من ھواء المدينة بعد تنقيته من الغبار و أذابھا في 

في بيشر ، ثم ملئوا سحاحة مدرجة بمحلول  ( S1 )وضع الت^ميذ المحلول 
 .  


%$��: مؤ المشاركة في التفاعل 
� /���$%


��    ,   ����$%

�� /����$%
  

أكتب المعادلتين النصفيتين ل�كسدة ، ا�رجاع و المعادلة ا�جمالية ل�كسدة ا�رجاعية
  .أنشئ جدو% لتقدم تفاعل المعايرة 


) '�� 2:  اعتمادا على جدول التقدم ، أثبت أنه عند التكافؤ تتحقق الع,قة 

سكب الت,ميذ حجما من برمنغنات البوتاسيوم قدره  من أجل بلوغ نقطة التكافؤ 

  .أحسب كمية مادة البرمنغنات الموجودة في ھذا الحجم 
  . ( S1 )استنتج كمية مادة ثاني أكسيد الكبريت في المحلول 

1mأحسب كتلة غاز ثاني أكسيد الكبريت في 
  .من الھواء 3
  ھل يعتبر جو المدينة ملوثا حسب المقياس السابق ؟

M(O) = 16g/mol   ,    M(S) = 32 g/mol                                       

  في إت^ف الخ^يا السرطانية في الغدة 

  التي تنتج في تفككه الى نواة الكزينون  

 وبين نوع اWشعاعات الصادرة   131أكتب معادلة تفكك نواة اليود

  اقل  أحسب طاقة الربط عند كل نواة وببن ان 

                                                                                

  ماذا تستنتج ؟    

  ،  10ml حجمھا  بـعينة  من محلول اليود  

   N=f(t)نتحصل على المنحنى    
    

  بيانيا  عين قيمة زمن نصف العمر لنواة  اليود  
   واحسب قيمته ؟ (بثابت التفكك  t1/2أوجد العبارة الحرفية التي تربط 
                         . A0احسب نشاط العينة اWبتدائي 

  برھن ان المماس للبيان عند المبدأ يقطع محور ا<زمنة عند نقطة 

  ة لمحلول العينة المحقون

كتلة نواة 

كتلة نواة 

كتلة البروتون 

كتلة النوترون 

كتلة اaلكترون 

  4/  2الصفحة 

t (jours) 

  
  :  الثانيالتمرين 

  
  «  METANOV » َ ، ية تلمسان ، و ككل المصانع في العالمNنتاج الزنك بمدينة الغزوات بوW مصنع

SO2أخطرھا غاز ثاني أكسيد الكبريت 

  .مكعب من الھواء
    
من أجل اWجابة على سؤال أحد ت^مذته حول جو المدينة ، ھل ھو ملوث أم N حسب المقياس السابق ، أخذ أستاذ العلوم الفيزيائية   

من ھواء المدينة بعد تنقيته من الغبار و أذابھا في   2m3مضخة 
وضع الت^ميذ المحلول . بمعايرة ھذا المحلول

 C2 = 10-4 mol/Lتركيزه المولي 
  
مؤ المشاركة في التفاعل /تعطى الثنائيات مر 
  

أكتب المعادلتين النصفيتين ل�كسدة ، ا�رجاع و المعادلة ا�جمالية ل�كسدة ا�رجاعية .1
أنشئ جدو% لتقدم تفاعل المعايرة  .2
اعتمادا على جدول التقدم ، أثبت أنه عند التكافؤ تتحقق الع,قة  .3

من أجل بلوغ نقطة التكافؤ  .4

أحسب كمية مادة البرمنغنات الموجودة في ھذا الحجم   .أ 
استنتج كمية مادة ثاني أكسيد الكبريت في المحلول   .ب 

أحسب كتلة غاز ثاني أكسيد الكبريت في   .ج 

ھل يعتبر جو المدينة ملوثا حسب المقياس السابق ؟ .5

M(O) = 16g/mol   ,    M(S) = 32 g/mol                                     

  : الثالثالتمرين 
في إت^ف الخ^يا السرطانية في الغدة    131يستخدم اليود  

تفككه الى نواة الكزينون    الدرقية وذلك بفضل 

  . حالة مثارة

أكتب معادلة تفكك نواة اليود - أ  - 1-

أحسب طاقة الربط عند كل نواة وببن ان  -بــ-     

                                                                              إستقرارا من  

  احسب طاقة ھذا التفاعل -جـ-     

بـعينة  من محلول اليود   امصاب انحقن شخص - 2-

   ،   يوم 40ثم نتابع نشاطھا لمدة  
  .المقابل  الموضح في الشكل

عين قيمة زمن نصف العمر لنواة  اليود   ) أ
أوجد العبارة الحرفية التي تربط ) ب

احسب نشاط العينة اWبتدائي ) جـ      
برھن ان المماس للبيان عند المبدأ يقطع محور ا<زمنة عند نقطة )  د

   t = τتوافق  

لمحلول العينة المحقون Cأحسب تركيز ) ھـ

  
  
  
  
  

  فكر ثم أجب



*+ = �. -�./ 

  . بين طرفي المكثفة بد%لة الزمن

   –2 –بد%لة الزمن المبين في الشكل 

. 

  .، استنتج قيمة سعة المكثفة المستخدمة

  ����     اقلب الصفحة

 الشكل – 2 - 

   –1 –نعتبر الدارة الكھربائية الموضحة في الشكل 
  .  t = 0عند اللحظة )  1( نضع القاطعة في الوضع 

  ما الھدف من ھذا التركيب ؟
 ؟ Bو  Aماھي إشارة شحنة كل من اللبوسين 

  ) : 2( نغير القاطعة إلى الوضع 
أرسم الدارة الموافقة مع تمثيل التوترين بين طرفي كل 

*0 = 12   

  التفاضلية التي يحققھا التوتر بين طرفي المكثفة ؟
+:  إذا علمت أن حل المعادلة التفاضلية المحصل عليھا يكتب كما يلي  �

 ،B  وA  . ثم استنتج عبارة التوترUc بين طرفي المكثفة بد%لة الزمن

بد%لة الزمن المبين في الشكل  Ucنعطي المنحنى الذي يمثل تغيرات التوتر 

.أعط عبارة ثابت الزمن الممثل للدارة ، و أثبت أن وحدته ھي وحدة الزمن 
  .ثابت الزمن 

، استنتج قيمة سعة المكثفة المستخدمة R = 12 kΩإذا علمت أن مقاومة الناقل ا<ومي ھي 

  : نحقق التركيب الكھربائي التجريبي المبين في الشكل المقابل باستعمال التجھيز 

  مولد ذي ,   R1 ,R2ناقلين اوميين مقاومتيھما , غير مشحونة 

  .أس^ك توصيل 

   (t=0)في اللحظة 

  بين على الشكل جھة التيار المار في الدارة ثم مثل با<سھم 

  4/  3الصفحة 

  
   الرابعالتمرين 

     
نعتبر الدارة الكھربائية الموضحة في الشكل      

I.  نضع القاطعة في الوضع
ما الھدف من ھذا التركيب ؟ .1
ماھي إشارة شحنة كل من اللبوسين  .2

  
II.  نغير القاطعة إلى الوضع

أرسم الدارة الموافقة مع تمثيل التوترين بين طرفي كل  .3
  .ثنائي قطب 

.12:   بين أن  .4
345

3/

التفاضلية التي يحققھا التوتر بين طرفي المكثفة ؟أوجد المعادلة  .5
إذا علمت أن حل المعادلة التفاضلية المحصل عليھا يكتب كما يلي  .6

،  K: حدد كل من  −
  

III.  نعطي المنحنى الذي يمثل تغيرات التوتر

أعط عبارة ثابت الزمن الممثل للدارة ، و أثبت أن وحدته ھي وحدة الزمن  .1
ثابت الزمن  قيمةيانيا ب ددح .2

إذا علمت أن مقاومة الناقل ا<ومي ھي 

  : خامستمرين الال     
نحقق التركيب الكھربائي التجريبي المبين في الشكل المقابل باستعمال التجھيز 

غير مشحونة  C=2µFمكثفة سعتھا -

أس^ك توصيل ,  (K)بادله ,   (E)توتر ثابت 

في اللحظة ) 1(نضع البادلة عند الوضع   - 1

  ماذا يحدث للمكثفة ؟) أ  

بين على الشكل جھة التيار المار في الدارة ثم مثل با<سھم ) ب  

   Uc , UR1التوتر 

  
  

  فكر ثم أجب



  

  بالعبارة Ucتعطى المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر ) جـ  

5 25 0C
C

dU
U

dt
+ − = 

  :بالثانية استنتج  tبالفولط و  UCحيث     

   R1مقاومة الناقل ا<ومي  -       Eالقوة المحركة للمولد  -     τثابت الزمن  -  

  ) 2(نفرغ المكثفة وذلك بوضع البادلة في الوضع   - 2

  أثناء التفريغ  Ucأوجد المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر )  أ     

2,5تقبل ھذه المعادلة ح^ من الشكل  ) ب    
C

tU E e−=  استنتج ،:  

   R2مقاومة الناقل اNومي    -      τثابت الزمن  -          
 أحسب الطاقة المستھلكة أثناء التفريغ )  جـ 

/1يعطى بالع^قة    (t1/2)برھن أن الزمن ال^زم لتناقص الطاقة إلى النصف )  د 2 ln 2
2

t
τ=   ، ثم احسب قيمته  ×

        ::::السادسالسادسالسادسالسادسالتمرين  التمرين  التمرين  التمرين  

قيمة نصلھا على التسلسل مع ناقل أومي  Cنتأكد من قيمة سعة ھذه المكثفة لكي "  µf 330V 160 ,"مكثفة غير مشحونة تحمل البيانات التالية 
بJين   URبJين طرفJي  المكثفJة و  UC نسJجل تطJورات E=300VثJم نشJحنھا بمولJد مثJالي قوتJه المحركJة الكھربائيJة   Ω R= 12500 مقاومتJه

  :التالين )2(،)1(انينطرفي الناقل ا�ومي بواسطة جھاز إع,م ألي مزود ببطاقة مدخل فنحصل على البي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
I/  
  علل؟ ƒ  = UC (t)ما ھو البيان الذي يمثل   -1

  =τ tيقطع المستقيم المقارب له في النقطة ذات الفاصلة  t=0عند اللحظة  UC (t)بين ان المماس للمنحني -2

  .متجانس مع الزمن RC =  τالتحليل البعدي، بين أن المقدار باستعمال  -2
II/  

  ثم بين كيفية ربط راسم ا%ھتزاز لنحصل على البيانين السابقين.أرسم الدائرة السابقة -1
 .بين طرفي المكثفة UCأوجد المعادلة التفاضلية لتطورات  -2
 UC= E(1-e-t/τ): بالشكل التالي أثبت أن حل ھذه المعادلة يكتب -3

 
III /إذا كان التوتر بين طرفي الناقل ا�ومي ھو :UR اوجد عبارته بد%لة الزمن ،  

  at +b =lu UR: بين أنه يمكن كتابة العبارة التالية  -1
 E τ,  بد%لة b,aأوجد قيم       

 ƒ  =lu UR (t)بد%لة الزمن   lu URيمثل البيان التالي تغيرات   -2
  المستقيم؟ أكتب معادلة ھذا/ أ

  .ع على المكثفةناصسعة المكثفة، ھل ھذه النتيجة توافق مع البيانات المسجلة من طرف ال C قيمة أوجد من البيان/ ب
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  حظ سعيد. . . انتھى     فكر ثم أجب

  

حي ب ا رو  


