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  الثالثي الّثاني في مادة العلوم الفيزيائيةختباراال
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)دف دراسة حتول حيدث بني شوارد حملول              )1S ليود البوتاسيوم( )+ -K ,I  حملول شوارد ، و( )2S لبريوكسوديكربيتات 

)البوتاسيـوم  )+ 2-
2 82K ,S O منزج يف درجة حرارة املخرب ( )25°C   حجمني متساويني( )1 2V = V = 50mL تركيزيهما على التوايل 

( )1C = 0,2mol L و  ( )2C = 0,4mol L.  

): مت أنّ الثنائيتني املشاركتني فيه مها  أكتب معادلة التفاعل احلادث إذا عل1- )2- 2-
2 8 4S O / SO ، ( )-2I / I.   

  .هل املزيج املستعمل ستوكيومتري ؟ علّل جوابك .  أحسب كميات املادة االبتدائية لألفراد الكيميائية املتفاعلة 2-

  . اعط جدول التقدم املوافق للتحول السابق 3-

  .باعتبار التحول تام ، عين املتفاعل احملد و استنتج قيمة التقدم األعظمي للتفاعل  4-

)تغريات كمية مادة الشوارد  ) 1الشكل(  يبين الشكل املرفق 5- )-I لاثناء التحو : 

)عين قيمة زمن نصف التفاعل ) أ )1 2t.   

  يز األفراد الكيميائيةأحسب تراك) ب

)املتواجدة يف املزيج عند هذه اللحظة  )1 2t  

  أحسب السرعة احلجمية للتفاعل) جـ

    .بدايته عند 
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238  نواة اليورانيومحيث تتحول، كات املتتالية ر بعد سلسلة من التفكّ املستق206ّاص  إىل الرص238ل اليورانيوم تحوي
92
U إىل نواة 

234وريومالت
90
Th<�Ö]وفق النمط تتفكّك بدورها<β Aاكتينيوم وت نواة الربإىل  −

Z
PaJ 

238لنواة اليورانيومك األوىل أكتب معادلة التفكّ -1
92
UH<<ن منط تفكّكها؟و بي   

234لنواة التوريوم أكتب معادلة التفكك الثانية  -2
90
Th<يت العددينحمددا قيم Aو Z. 

 :  تكتب على الشكل التايل 206 إىل نواة الرصاص 238املعادلة الكلية لتحول نواة اليورانيوم  -3

238 206 4 0
92 82 2 1
U He+y ePb x −→ + 

  .  أحسب الطاقة اليت حيررها هذا التفاعل ) ب                               .y وxالعددين  جد قيم )  أ          

238 ة من اليورانيوم عينة مشعتوي حت-4     
92
U0  كتلتهاm 20من األنوية دد لى ع ع

0 5 10N noy= 0t عند اللحظة × = .  

)و استنتج منه العالقة اليت تعطي عدد األنوية املتفكّكة  أعطي قانون التناقص اإلشعاعي )  أ            )dN t بداللة الزمن t ثابت النشاط ،    

  .0N ، عدد األنوية االبتدائية λاالشعاعي      

( )n -I

( )t min

 0,5 
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  . 0m  أحسب قيمة الكتلة اإلبتدائية )  ب

   منها ؟%75كم تصبح قيمة الكتلة السابقة بعد تفكّك  ) ـ  ج

) رسم يف نفس املعلم املنحنيني املمثلني للتغريات ا  5-   )dN f t=و  ( )N g t=  حا على الرسم زمن نصف العمر1موض 2t لعنصر 

  ) .انتهائه ( اليورانيوم و املدة الالزمة الضمحالله 

)   :  يعطى                            )238 9

1 2 92 4,5 10t U ans= ×    ،  23 16,02 10AN mol −= ×     ، 2/5.9311 cMeVu =  
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  :حتتوى دارة كهربائية متسلسلة على

  Eمولد مثايل للتوترات املستمرة قوته احملركة الكهربائية  •

 .K و قاطعة rو مقاومتها  Lوشيعة ذاتيتها  •

80R ناقل اومي مقاومته • = Ω.  

0t يف اللحظة  و نوصل جهاز الكمبيوتر اىل الدارة بواسطة  K نغلق القاطعة=

   EA0 ، 1EA املدخلني عندواجهة خمصصة للكشف عن التوترات املسجلة 

                                                                                                   ؟) 2(و ) 1(ثل املنحنيني اذا مي م ؟EA0 ، 1EA املدخلني عند ما هي التوترات املسجلة -1 

  ؟ الوشيعة على الدارة عند غلق القاطعة كيف تؤثّر -2 

 ولدارة املار يف ا  للتيار 0I الشدة يف النظام الدائم  اوجد -3 

  .بني طريف الوشيعة   ABu كذا التوتر 

  .يف النظام اإلنتقايل  ABu عبارة التوتر  كتب ا-4 

  .r استنتج قيمة املقاومة -5 

                                                                                        .   Lمث استنتج قيمة τ اوجد بيانيا قيمة ثابت الزمن -6 

                                                                                                                           

  

  

  

  

  

 Ûa@åí‹ànÛaÛa@åí‹ànÛaÛa@åí‹ànÛaÛa@åí‹ànÛa‹‹‹‹ّÉiaÉiaÉiaÉiaZ@Z@Z@Z@   EEEE04�½^ÏÞ��½^ÏÞ��½^ÏÞ��½^ÏÞ�DDDD  

  ....... ميكن استعماله بعد متديده كمنظّف للزجاج و بعض املواد األخرى 3NHللنشادر جتاري حملول 
) احمللول التجاري 1- )0S علما أنّ الكتلة احلجمية للمحلول .  من كتلة احمللول %20 حيتوي على كتلة من النشادر متثّل( )0S هي 

0,92g mLρ =:   

) من احمللول 1Lلتحضري ستعملة أحسب كتلة النشادر امل) أ )0S.  
)جاري  للمحلول الت0Cأحسب التركيز املويل ) ب )0S.    

He4
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e−< << << <<   اجلسيم>

4.0015< << << << <238,0003 205,9295< << << << <0,0005< << << <<   )u(الكتلة >
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)نقوم بتمديد احمللول  2- )0S ة 1000(  ألف مرةل على حملول )  مرفنتحص( )S  .  

) من 20mLنقوم بعد ذلك مبعايرة  )S املاء  مبحلول حلمض كلور( )3H O Cl+ 0,015a تركيزه املويل +− mol L=C.   

)نلخص نتائج املعايرة يف املنحىن املرفق  )pH f V=   ن يف الشكل2-املبي-.   

  . املعايرة احلادث  أكتب املعادلة املنمذجة لتفاعل)ا

  . ؟ علّل ما طبيعة الوسط الناتج عند التكافؤ) ب

  عين احلجم الالزم حلدوث التكافؤ و استنتج التركيز املويل) جـ

)للمحلول  )S.  
)استنتج التركيز املويل للمحلول األصلي ) د )0S مثّ قارن ،   

  . ب 1-النتيجة مع ما وجدته يف السؤال 

   .ذا التحول أحسب ثابت التوازن املوافق هل) هـ

) تم اآلن بدراسة التفاعل عند اضافة 3- )3,5aV mL=  

  :من احمللول احلمضي 

  بفرض التفاعل تام ، أي املتفاعلني حمد ؟) أ

 ماذا تستنتج ؟ . fτاحسب نسبة التقدم النهائي ) ب

 
)    :يعطى  )3 17M NH g mol= 

@ @@ @@ @@ @
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21 تركيز كل منها  تركيز متساوية المخس قوارير ا حماليل مائية  ) 1 10C mol L−=   : للمركبات التالية×

        CH3COONa   ،    NaCl    ،NaOH    ،    HCl   ، CH3COOH .  

ف على حمتوى كل قارورة للتعر ,ب بقياس قام جمرpH حملول  كل  ,يت آلن النتائج يف اجلدول او دو :  

أعد كتابة اجلدول و امأل اخلانات الفارغة باملركّب 

 . علّل اختياراتك .املناسب 

 حجما معينا من   نأخذالناتجانطالقا من اجلدول ) 2

 اليل احمل و نعايره بأحد )1(حمتوى القارورة رقم 

  . رة عن هذا التفاعل فما هو هذا امللح ؟ أكتب املعادلة الكيميائية املعب . قاعدي على ملح فنتحصلاألربعة الباقية 

  ) .4( من القارورة رقم cm3 50 نأخذ ناتج دوما من اجلدول ال ) 3

  هذا احمللول ؟      يف ماهي األفراد املتواجدة )      أ 

   كل فرد منها ؟أحسب كمية مادة)   ب    
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  رقم القارورة  1  2  3  4  5

 pHـ ال  12.0  8.0  2.0  3.4  7.0

  املركّب          

 3,5 

va (cm3) 

pH 

1 

9,7 


