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 الفرض الثاني الثالثي األول
 في العلوم الفیزيائیة

 ثانوية كاتب ياسین
قسنطینة –علي منجلي مدينة  

 تمرین (01) :  أكمل المعادالت النوویة التالیة و أذكر ما ھو نمط االشعاع المعني ؟
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Vanadium)( 52 . لیكن N ھو عدد األنویة الغیر       تمرین (02) :  نرید دراسة تفكك أنویة عینة متكونة من ذرات الفاندیوم 
لقیاس النشاط االشعاعي موصول بجھاز اعالم ألي  یسمح لنا بمعرفة عدد األنویة الغیر جھاز .  tمتفككة في اللحظة                            

: لیھا تدون في الجدول التاليمتفككة في كل لحظة و النتائج المتحصل ع  
 

)(st  0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 

( )noyauxN  1586 1257 1075 873 741 584 471 428 355 296 235 195 155 132 

 
؟   )(tfN = مثل المنحني البیاني    scmtnayauxcmN 601:;1001: →→ :  باستعمال سلم الرسم  - 1  

؟ 
2
1t من نصف العمر  ز  أوجد  )(tfN = باستعمال المنحني البیاني   -2  

للفاندیوم ؟ اإلشعاعيثابت النشاط  λمتوسط عمر نواة ذرة الفاندیوم  ثم أستنتج    τ أوجد    )(tfN = باستعمال المنحني البیاني  - 3  
 

 تمرین (03) : یباع محلول الماء األوكسجیني في الصیدلیات الستعمالھ كمطھر للجروح . إنّ الماء األوكسیجیني یتحلل لیعطي غاز ثنائي
:ینمذج التحول الكیمیائي الحادث بمعادلة التحول الكیمیائي  التالیة . األوكسجین                       

( ) ( ) ( )lgaq OHOOH 2222 22 +→  
من محلول للماء األوكسیجیني تركیزه المولي    mLV 100=   تحلل الماء األوكسیجیني نحضر في كأس بیشر حجما تفاعل لدراسة حركیة 

و بطریقة مناسبة نعایر الماء األوكسیجیني المتبقي في المحلول في لحظات  0=t اعتبارا من اللحظة   . LmolC /100,6 2
0

−×=  
:زمنیة مختلفة و النتائج المتحصل علیھا مدونة في الجدول التالي   

 
)(mnt  0 5 10 15 20 25 30 40 50 

[ ]( )LmmolOH /22  0,60  0,47  0,38  0,30  0,23  0,18  0,15  0,09  8,02  

( )mmolX           

 
التفاعل ؟ ھذا المشاركتان في) مؤكسد/ مرجع ( الثنائیتان  حدد  -1  
جدول تقدم التحول الكیمیائي الحادث ؟  أنشء -2  

؟Xو التقدم   t كمیة مادة الماء األوكسیجیني في اللحظة : n و  0=t كمیة مادة الماء األوكسیجیني في اللحظة :  0n أوجد العالقة بین -3  

؟  )(tfX = مثل المنحني البیاني    mncmtmmolcmX 51:;5,01: →→ : باستعمال سلم الرسم  - 4  

ماذا تستنتج ؟,   mnt 306 = و   mnt 51 = أحسب السرعة الحجمیة للتفاعل في اللحظتین  -5  

؟ 
2
1t حدد بیانیا قیمة زمن نصف التفاعل  -6  
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