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 3من  1صفحة 

 التمرين االول: 
2-( نضع في بيشر محلوال من كبريتات الحديد الثنائي  ((1     

4+  SO  2+(Fe    50حجمهml   تركيزه
0,2mol/l نضيف له محلوال من نترات الفضة)-

3+ NO +Ag(   حجمه ml50 0,4و تركيزهmol/l. 

Ag           /+Agنعتبر التحول الكيميائي الذي يحدث في الوسط التفاعلي بين الثنائيتين       
2+/Fe3+Fe 

 . واالرجاع أكتب المعادلتين النصفيتين لألكسدة  -1
 أكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتحول الكيميائي الحادث. -2
 األعظمي. أنشئ جدول تقدم للتفاعل الحادث عين قيمة التقدم  -3

                          ( تطور تركيز شوارد الحديد الثالثية                                                                                            1- )الشكل يبين  ((  2
]3+[Fe  بداللة الزمن   المتشكلةt  . 
                                                                                  .الثالثيةحدد قيمة التركيز النهائي لشوارد الحديد – 1   

  .التفاعلاستنتج قيمة التقدم النهائي لهذا 

  هل هذا التحول الكيميائي تام؟ بّرر إجابتك. –2   
 أحسب قيمتها. ماذا تستنتج؟؟؟  . التفاعل  النسبة النهائية لتقدم ارةعب  كتبا – 3  

 : محققة في كل لحظة العالقة   أن هذه أثبت -4

]3+[Fe – 𝐶2

2
]  =  +[Ag   

 ،   t=10minأحسب قيمتها في اللحظة . Ag+السرعة الحجمية الختفاء شوارد الفضة  اكتب عبارة -5
 استنتج سرعة تشكل معدن الفضة في هذه اللحظة. 

 عرف زمن نصف التفاعل، حدد قيمته بيانيا.  -6
 ما تأثير ارتفاع درجة الحرارة على زمن نصف التفاعل، علل.   -7
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 3من  2صفحة 

 التمرين الثاني:
I.  ينتج عنها  235اليورانيوم المفاعل النووي مصنع إلنتاج الكهرباء، تحدث فيه مجموعة تفاعالت متسلسلة مصدرها ،

وطاقة حركية من بين هذه   γطاقة تظهر معظمها على شكل حرارة و المتبقي منها على شكل إشعاعات 
𝑈92 التفاعالت:         

235 + 𝑛0
1 → 𝐾𝑟36

90 + 𝐵𝑎𝑧
142 + 𝑦 𝑛0

1 
 .  yو    zثم حدد قيمتي  ما طبيعة هذا التفاعل؟ علل، .1
 بالتسلسلي المغذى ذاتيا. لماذا يدعى هذا التفاعل  .2
 . استنتج ايهما أكثر استقرارا ،90بتون يوالكر 142  باريومأحسب طاقة الربط لنواة ال .3
𝑚أحسب الطاقة المحررة عن كتلة   .4 = 55𝑘𝑔   235من اليورانيوم . 

II.   نمط  ب مشع  تفاعل السابقالناتج عن ال142الباريوم𝛽−  زمن نصف ،
 .𝑡1/2عمره 

𝑚0كتلتها   142نعتبر عينة من الباريوم   = 350𝑚𝑔   عند اللحظة𝑡 = 0 
𝑚0مثلنا بيانيا  بتجهيز مناسب .

𝑚
= 𝑓(𝑡).  حيثm  142  هي كتلة الباريوم 

  .tفي اللحظة
 حدد خصائص النشاط االشعاعي.  .1
𝐿𝑎𝑍النواة الناتجة هي علما أن 142أكتب معادلة تفكك الباريوم   .2

𝐴 
 .بيانيا قيمته  واستنتج142الباريوم  عرف زمن نصف عمر  .3
 . 142لعينة الباريوم   𝐴0االبتدائي  االشعاعي أحسب النشاط  .4
𝑡اللحظة  فيالمتفككة  نوى البيان النسبة المئوية لل أوجد من .5 = 2𝑡1/2. 
𝐿𝑎𝑍تكون كتلة   ′𝑡  .بين أنه في اللحظة .6

𝐴  :𝑚𝑡′(𝐿𝑎) = 𝑚0(𝐵𝑎) − 𝑚𝑡′(𝐵𝑎) 

 .  ′15mn   t=اللحظة   في   𝑚𝑡′(La)  أوجد بطريقتين  .7
 المعطيات:

𝐊𝐫𝐳
𝟗𝟎  𝑼𝟗𝟐

𝟐𝟑𝟓  𝐁𝐚𝟓𝟔
𝟏𝟒𝟐  𝐩𝟏

𝟏  𝐧𝟎
𝟏  الجسيم أو النواة 

 uالكتلة ب 1,0087 1,0073 141,9164 234,9934 89,9197

𝟏𝑼 = 𝟗𝟑𝟏, 𝟓
𝑴𝒆𝑽

𝑪𝟐
 ،𝑵𝑨 = 𝟔, 𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟑𝒎𝒐𝒍−𝟏،   𝟏𝑴𝒆𝑽 = 𝟏, 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟑𝑱 

 التمرين الثالث: 
   Cومكثفة غير مشحونة سعتها  Eنحقق دارة كهربائية تتكون من مولد لتوتر ثابت 

 . t= 0  ( نغلق القاطعة في اللحظة 2) الشكل  Kوقاطعة   R=40 Ωوناقل أومي مقاومته 
 الناقل األومي التوتر بين طرفي المكثفة و جهة حدد على الدارة جهة التيار الكهربائي و  -/ 1
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 3من  3صفحة 

 .  q(t)المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة أكتب / 2
  .αو  Aأوجد ، =𝒆−∝𝒕-(1 A q(t) (      تقبل المعادلة التفاضلية حال من الشكل/ 3
 . (C)تقدر ب    q(t)حيث  q(t) ) =f(t) -0Ln(q ( تغيرات :  3) الشكل  / يمثل المنحنى البياني4
 .  0q   ،𝜏 ،tبداللة  q(t))  -0Ln(qعبر عن  -أ

 متجانس مع الزمن. τبين أن ،  0q  ،τ جد بيانيا قيمة كل من   -ب 
 . Eو قيمة القوة المحركة للمولد   Cاستنتج سعة المكثفة  -ج
𝑖(𝑡)بين أن عبارة شدة التيار الكهربائي يكتب من الشكل  -د  =

𝐸

𝑅
𝑒−𝑡/𝜏   ثم استنتج عبارة𝑈𝑅(𝑡) 

 في   cu  و Ruثم استنتج قيمة     t = 2 sاللحظة  فيقيمتها أحسب 
 . نفس اللحظة  
 ( . 2/ بعد شحن المكثفة  كليا نضع البادلة في الوضع )  5
 بداية التفريغ وعلى أي شكلأحسب الطاقة المخزنة في المكثفة في   -
 في الدارة. تستهلك 
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خلية أساتذة العلوم الفيزيائية 

 تتمنى لكم التوفيق
 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com




