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:)ن5(األولالتمرین 

)(: تحتوي جملة كیمیائیةعلى الشوارد التالیة aqI و)(
2

82 aqOS وتتطور ببطءفي وسط حجمھmlV 100 ،
،المنحنى البیاني الموضح جانبا یعطي تغیرات تقدم التفاعل بداللة الزمن أي c025درجة حرارتھ 

)(tfx.
. أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكیمیائي الحادث -1

)/( )()(2 aqaq II و)/( )(
2

82)(
2

4 aqaq OSSO 

أحسب السرعة الحجمیة الوسطیة للتفاعل في المجال الزمني -2 min40min,20. 11مقدرة بـ..  Slmol

:أحسب السرعة الحجمیة للتفاعل في اللحظتین -3
min201 t وmin402 t . 11مقدرة بـ..  Slmol

. كیف تتطور سرعة التفاعل مع الزمن ؟ علّل
استنتج سرعة تشكل الفردین الناتجین في اللحظة-4

min201 t .
ف زمن نصف التفاعل-5 عرّ

2
1t وأوجد قیمتھ .

نعتبر الجملة الكیمیائیة نفسھا السابقة ولكن نرفع درجة -6
.c050'حرارتھا إلى القیمة 

. على نفس المعلم السابق ، مثّل بشكل كیفي، تغیرات تقدم التفاعل بداللة الزمن في ھذه الحالة 
) متري ییجب أن یكون الرسم على ورق مل( ماذا تستنتج ؟
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)(226إن الرادیوم -01 226 Ra 238ھو آخر عنصر مشع في عائلة الیورانیوم.
.حتى اآلن على األرضU238كیف تفسر وجود /  أ 

),(باالعتماد على المخطط /  ب  ZN عین قیمتيAوZ لمتتالیة الكل نواة ناتجة عن التفككات
.في كل حالةاألمنواة المع ذكر نوع اإلشعاع الذي تصدره ،222إلى غایة الرادون 238للیورانیوم 

anst: ھو 226إن نصف عمر الرادیوم -02 16002/1 

.226أكتب معادلة تفكك الرادیوم / أ 
.2/1tف زمن نصف العمر عر/ ب
.1sثم بــ 1ans، ثم أحسب قیمتھ مقدرة بـ ) (عرف ثابت التفكك /  ج 

.لمنبع مشع و حدد وحدتھ في الجملة الدولیة) A(أعط تعریف النشاط اإلشعاعي -أ- 03
ANAبداللة) m(،عبرعن ) A(و نشاطھا ) m(كتلتھا 226نعتبر عینة من الرادیوم- ب ,, والكتلة
.للرادیومMالمولیة 
Bq10107,3علما أن النشاط ، ھو ) m(أحسب قیمة -جـ .

.الموافق لھذا التفاعلmأحسب النقص الكتلي -أ- 04
.الطاقة المحررة خالل التفاعلMevأحسب بــ - ب
.من الرادیومg1عینة كتلتھا أحسب الطاقة المحررة خالل ساعة من-ج

):قاطن5(الثالثالتمرین 

V1نمزج حجما t = 0 Sعند اللحظة  = 50 ml من محلول برمنغنات البوتاسیوم المحمضK+MnO4
-

C1تركیزه المولي = 0.2 mol/1 وحجماV2 50 mlكسالیك ومن محلول لحمض األH2C2O4 تركیزه
C2المولي  = 0.6 mol/1.

OX / Red :MnO4عطي الثنائیات  ی
- / Mn+2 , CO2 /H2C2O4.

أعط تعریف كل من المؤكسد و المرجع ؟-1
اإلرجاعیة ؟أكتب المعادلتین النصفیتین ثم معادلة تفاعل األكسدة -2
جدول تقدم التفاعل ؟أنشئ-3
ھل المزیج اإلبتدائي یوافق المعامالت الستوكیومتریة ؟-4
MnO4لتتبع تطور التفاعل نقیس خالل كل دقیقة  التركیز المولي لشوارد البر منغنات  -5

في المزیج -
:فنحصل على الجدول التالي 

MnO4أحسب التركیز المولي اإلبتدائي لـ -أ
في المزیج ؟H2C2O4و -

MnO4 ]ارسم منحنى تغیرات - ب
- .tبداللة الزمن [

+Mn2 ]المولي لشوارد أوجد عالقة التركیزحـ  ,:بداللةفي المزیج[ V2,V10]MnO4
-[.

MnO4شوارد إستنتج العالقة بین سرعة إختفاء - د 
؟+Mn2و سرعة تشكیل شوارد -

2/4

7654321t(min)
35123060939610-3 mol/1 ×[ MnO4

- ]



)نقاط50:(التمرین التجریبي 
حیث نرید دراسة تطور التوتر بین طرفي المكثفة 1في الوضع K،نضع في البدایة البادلة ) 1(في الشكل

 )u c . ( عندما نغیر البادلةK عند 2في الوضع )t=0 ( بالحصولت نوصل الدارة بحاسوب سمح، و
u( المخطط على  c  ( بداللة الزمن كما في الشكل)2 .  (

.حسب توجیھ التیار في الدارة حدد جھة تیار التفریغ –1
u( والتوتر ) i( اكتب العالقة بین شدة التیار -2 R ( للناقل االومي.
u( للمكثفة والتوتر ) A( للبوس ) q(اكتب العالقة بین الشحنة –3 c.  (
) .q(والشحنة ) i( اكتب العالقة بین –5

u( المعادلة التفاضلیة التي یحققھا اثبت  أن –أ –6 c  ( 0.1:          تعطي بالعبارة 
dt

cdu
cu


وماذا یمثل ؟ اكتب عبارة –ب 
:                    تعطى معادلة توتر المكثفة بالعبارة -جـ   teEcu ./1. 

.ھذه العبارة حل للمعادلة التفاضلیة السابقة تحقق  بأن
ln uc-3- تعطى معادلة المنحني البیاني شكل -7 = - 45,5. t + 1.61  :

)ln ھو اللوغاریتم النیبیري. (

.لھذا المنحني النظریةاكتب العبارة -أ 

. ه الدارةالزمن الممیز لھذ) ( احسب قیمة - ب 
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: تسمح الدراسة بتعریف مقدارین جدیدین ھما -8

) :        t(النسبة المئویة للشحنة المتبقیة عند اللحظة -
E
cuP .100

:      زمن تفریغ المكثفة -


.nttn 

) .n( بداللة  ) P(یمثل تغیرا ت ) -4-شكل ( البیان 
.uc، ثم احسب قیمة حدد بیانیا النسبة المئویة للشحنة المتبقـیة) n = 1( من اجل  -أ

.یمكن اعتبار عملیة التفریغ قد تمت ) n( من اجل أي قیمة لـ - ب

بالتوفیق4/4انتھــــــــى

0

1

20 t ( ms)

ln u c

- 3- شكل 
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