
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

اوقروت بن حمادي حمو ثانویة ادرارمدیریة التربیة والیة 

2017-2016السنة الدراسیة 2+1ع ت3ھك +3ریا + 3الشعبة : 

ساعات 2اختیار في مادة : العلوم الفیزیائیة                                                              المدة : 

( نقاط ) التمرین األول 

H3O(aq)التام بین حمض كلور الماءبھدف تتبع التحول الكیمیائي
+

(aq) + Cl- . عند اللحظة ندخلوكربونات الكالسیوم

t = 0sكتلة مقدارھاm0 من كربونات الكالسیومCaCO3 داخل حجمV = 100 mL من حمض كلور الماء

:ینمذج التفاعل الكیمیائي الحاصل بالمعادلة.Cتركیزه المولي

CaCO3(s) + 2H3O
+

(aq) = CO2(g) + Ca2+
(aq) +3H2O(l)

xتغیرات كمیات مادة المتفاعالت بداللة تقدم التفاعل ل (انظر  الملحقة)-1-یمثل الشكل 1-

  مي ظأ/ عین المتفاعل المحد والتقدم االع

ب/انشئ جدول التقدم  وذلك اعتمادا على القیم  الموجودة في البیانین 

ج/ ارسم كیفیا  وفي نفس المعلم  منحني تغیر كمیة مادة المتفاعلین بداللة الزمن  وضع علیھ بعض القیم الممیزة

د/احسب كتلة كربونات الكلسیوم المتفاعلة عند نھایة التفاعل 

Cحمض كلور الماءاحسب تركیر  /ه

سب حجم الغاز المنطلق  عند نھایة التفاعل اح/و

بداللة الزمن ازتطور كمیة مادة الغ(انظر  الملحقة)2/یمثل منحنى الشكل 2

H3Oأ/ احسب السرعة االبتدائیة الختفاء 
+

(aq)

v(60s)=1.5*10ھي  t=60sلحظة اعل عند الب/ ان سرعة التف
-5

mol/s بین قارنv(60s)وv(0s) ما ھو

  ؟العامل الحركي  المسؤول على ھذا الفرق بین القیمتین 

ج/ اعطت  المتابعة الزمنیة  لنفس الوسط التفاعلي  وفي نفس الشروط  ولكن بإضافة  وسیط  منحنى اخر یمر بإحدى 

حدد ھذه النقطة مع التعلیل 2كما في الشكل M2او M1النقطتین

تحدید الطریقة  المتبعة ه / حدد قیمة زمن نصف التفاعل مع 

:(g.mol-1):الكتل المولیة بـالمعطیات :

M( Ca) = 40  ،M( C) = 12   ،M( O) = VM=22.4L/moLو الحجم المولي16

التمرین الثاني ( نقاط ) 

ଽଶܷالنظیر  في مفاعل نووي یتم قذف 
ଶଷହ بنیترونا فینشطر  حسب المعادلة التالیة

ܷଽଶ
ଶଷହ +���݊

ଵ → ���ܵݎ
����ଽସ + ܺ �݁��ହସ

���� + 2 ݊
ଵ …………(1)

ଽଶܷفي نفس المفاعل  یمكن للنواة -1
ଶଷ଼ܷان تلتقط نترونا وتتحول الىଽଶ

ଶଷଽ تتحول النواة ିߚ,  وبواسطة  اشعاعین متتالین

ଵݑܲ
ଵ الى نواة البلوتنیوم ܷଽଶ

ଶଷଽ

A1و Z1 ا/  اكتب معادلتي التحول النووي  واستنتج  قیمة 

Sr والعدد الذري لنواة Xe ب/  جد العدد الكتلي  لنواة



2في الوثیقة  )1( نمثل الحصیلة الطاقویة  لتفاعل االنشطار -2

2المبینة في الوثیقة    E2 ا/ ماذا تمثل

)1االنشطار (ب/ احسب كتلة نواة  الیورانیوم المستعملة  في تفاعل 

)1الكتلي  المحولة الى طاقة  في تفاعل االنشطار(  التغیرج/ احسب 

ாሺ ௌೋ
వర )


ൌ ͺ ǤͷͻͶܯ Ȁ݊݁ݒ ܿݑ

ாሺ రబ
వర )


ൌ ͺ Ǥͷܯ Ȁ݊݁ݒ ܿݑ د/ لدیك المعلومات التالیة   

؟ ) علل1الناتجة عن التفاعل (    ସݎܼ
ଽସ ܺ و �݁��ହସ

���� ما ھي النواة االكثر استقرار من بین االنویة 

معطیات 
m୬ = 1.00866u ͳ�ൌ ͻ ͳ͵Ǥͷ���Ȁܿ ଶ

الملحقة


