
  1 صفحة 
 

  

   : ولالتمرين األ

)لربمنغنات البوتاسيوم  نريد دراسة تطور التحول الكيمائي احلاصل بني شوارد حملول ) ( )( )4aq aqK MnO+ 4CHوالكحول املثيلي +− O  يف درجة حرارة ثابتة  هلذا

0tمنزج يف اللحظة  الغرض 1حجما  = 100V mL= من احمللول( )1S  1تركيزه املويل
1 0,2 .C mol L−=  2مع حجم 2V mL=   من امليثانول كتلته احلجمية 

10,32 .g mLρ 100Vلنحصل على وسط تفاعلي حجمه  =− mL≈  .  

4MnO−تركيز نتابع تغريات     يف الوسط التفاعلي يف حلظات زمنية خمتلفة فنحصل  

  ) -1-الشــكل ( وضحة بالبيان املقابل تائج املنعلى ال

):املوافقتني للثنائيتني أكتب املعادلتني النصفيتني  .1 )2
4 /MnO Mn− + ،  

( )2 2 4/CH O CH O ، مث استنتج معادلة التحول الكيمائي .  

  . الكيميائيمؤشر التحول  ما هو .2

  . maxx والتقدم األعظميأجنز جدول التقدم وعني املتفاعل احملد  .3

1عرف زمن نصف التفاعل  .4
2

t  قيمته بيانيااستنتج ، مث . 

15tأوجد تقدم التحول عند اللحظة  .5 s=  مث استنتج التركيب املويل للمزيج ،.  

20tعند اللحظة  تفاعلسرعة البيانيا  أوجد -أ .6 s= . 

 .ول على ذلك احلركي املسؤكيف تتطور هذه السرعة مع الزمن ، وما العامل   - ب

)   :الكتلة املولية الذرية لـ  :املعطيات  ) 112 .M C g mol−=   ،( ) 11 .M H g mol−=  ،( ) 116 .M O g mol−= .                                                                          

   :الثاينالتمرين 
أُخذت قطعة خشب . ملعرفة الفترة التارخيية اليت يعود إليها هذا القصر 2011ة السياحية سن تاغيت على أحد املعامل التارخيية الشاهدة على قصر قدمي يف منطقة جريت أحباثأُ

95Aمن جذع خنلة بين ا سقف أحد منازل القصر مث قيس نشاطها اإلشعاعي  فكان  Bq=  قطعة مماثلة هلا من جذع خنلة حديثة وقيس نشاطها اإلشعاعي مث أخذت ؛

0 فكان مقداره 102A Bq= . 14باعتبار أن هذا النشاط ناتج عن تفكك أنوية الكربون ( )14
6C  14املشع إىل أزوت ( )14

7 N  14وأن زمن نصف عمر الكربون 

1/2 هو 5570t ans= .  

 . النشاط اإلشعاعي   ،  ثابت الزمن  ،   عمر العينة : عرف ما يلي  .1

  وما طبيعة اإلشعاع املنبعث ؟ 14اكتب معادلة تفكك الكربون  -أ .2

 . احسب طاقة متاسك كل نواة مث استنتج النواة األكثر استقرارا  -ب

 .جراء هذا التحول  ةللتفاعل ، مث أوجد الطاقة احملرر ل خمطط احلصيلة الطاقوية املوافقمث -ج

 .واستنتج قيمته العددية  1/2tبداللة λ ثابت النشاط اإلشعاعيعبارة أوجد ؛ مث  1/2t عرف زمن نصف العمر .3

 . 1/2tو  0A  ،A بداللة املقاديرعمر القصر  t  عرب عن .4

  .مث اوجد الطاقة املتحررة من العينة املأخوذة من جذع النخلة خالل هذا العمر  ء القصر ،تاريخ بنا أحسب .5
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 ?    يف مادة العلوم الفيزيائية الثاينالفجائي لتقومي ا  ?  ياتـــاضــري

  :املــعطيات 

14 واةـن  دقيقةـال
6C  14واة ـن

7 N  0 اإللكترون
1e−  1 الربوتون

1H  1 النيترون
0n  

  u 14,00465  14,00307  0,00055 1,00728  1,00867 ـالكتلة ب

21 :وحدة الكتلة الذرية  931,5 .u MeV C−= .  

 

 -1-الشــكل 

1
4 .MnO mol L− −  

 

( )t s  

0,04 
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  :الثالثالتمرين 
200Cسعتها ؛  مشحونةمكثفة  Fµ=  لبوساهاA  وB  ؛ حيمل اللبوسA  1,2الشحنةAQ mC=   ) - 2-الشــكل (  . Eفرق الكمون بني طرفيها ،  −

 . التوتر بني طريف املكثفة E ةقيم، وما هي  Bالشحنة اليت حيملها اللبوس  ما هي .1

 .احسب الطاقة املخزنة باملكثفة  .2

100Rنربط املكثفة على التسلسل مع قاطعة مفتوحة وناقل أومي مقاومته  .3 = Ω  0؛ يف اللحظةt    . Kنغلق القاطعة  =

 .احلقيقية للتيار الكهربائي واجلهة على الشكل اجتاه حركة االلكترونات يف الناقل األومي حدد   - أ

): بني أن حلها من الشكل ، مث  qاكتب املعادلة التفاضلية املميزة للدارة بداللة الشحنة   - ب ) .
t

RCq t CE e
−

= . 

20tما هي شدة التيار عند اللحظة  -ج ms= .  

  .اإلبتدائية من طاقتها  %50حدد املدة الزمنية لبلوغ طاقة املكثفة  -د
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