
:التمـــــــــرین األول
=ܿلھما نفس التركیز، (ଶܱଶܪ)األكسجیني الماءو(ିܫ)من أجل تحقیق دراسة حركیة تحول بطئ بین شوارد الیود  0,1݉ ݈ /݈ ،

:نحقق الخلیطین التالیین 

الخلیط Iشوارد الیود ( -( )H2O2(األكسجیني الماء

األول 18 mL 2 mL

الثاني 10 mL 1 mL

:نضیف لكل خلیط كمیة من الماء المقطر وقطرات من حمض الكبریت فیصبح الحجم التفاعلي ( الكلي ) 
ܸ�= 30�݉ . نكتب معادلة التفاعل الحادث في كل خلیط كمایلي :�ܮ

2 I -
(aq) + 2 H +

(aq) + H2O2 (aq) = I2 (aq) + 2 H2O(l)

.الثنائیتین الداخلتین في التفاعلاستنتجللتفاعل الحادث . ثم تینالنصفیینأكتب المعادلت-1

.االبتدائیةأحسب من أجل كل خلیط الكمیات -أ -2
جدول التقدم للتفاعل الحادث في الخلیط األول . أنشئ-ب

یعطي البیان المقابل تركیز ثنائي الیود المتشكل بداللة-3
في كل خلیط .الزمن

  في  أحسب تركیز الیود المتشكل في الحالة النھائیة-أ
الخلیط  األول . 

تركیز الیود المتشكل في اللحظة األولمن البیاناستنتج-ب

t =30min.

tعند  األولھل إنتھى التفاعل في الخلیط  -جـ        =30min ِّل ؟ عل.

ثنائي الیود بداللةعرف سرعة تشكل-أ-4
2

I  .

=ݐقارن وصفیا السرعتین في اللحظةاحسب و–ب  0�݉ ݅݊ �.
د العامل الحركي المسؤول عن تغیر السرعة .حدِّ -جـ     

التمریـــن الثــــــــاني:

=ܿلدینا مكثفة سعتھا  1,0 × 10ିଵݍمشحونة سابقا بشحنة كھربائیة مقدارھا �ܨߤ= 0,6 × 10ିܿ وناقل اومي مقاومتھ ،

ܴ = 15 Ω݇ نحقق دارة كھربائیة على التسلسل باستعمال المكثفة والناقل االومي وقاطعةk ݐ. اللحظة= نغلق القاطعة .0

ارسم مخطط الدارة الموصوفة سابقا .-1

مثل على المخطط : جھة مرور التیار الكھربائي في الدارة .-2

.ܷوோܷاوجد عالقة بین -3

.ܷاوجد المعادلة التفاضلیة بداللة باالعتماد على قانون جمع التوترات ،-4

ܷان حل المعادلة التفاضلیة السابقة ھو من الشكل -5 = ܽ݁௧ ،

ثابتین یطلب تعینھما.bو aحیث 

.ܷاكتب العبارة الزمنیة للتوتر -6

ܷان العبارة الزمنیة -7 = :-1-تسمح برسم البیان الشكل (ݐ݂)

).5اشرح على البیان الطریقة المتبعة للتأكد من القیم المحسوبة سابقا في السؤال (

t ( min)5

1

)m.mol/L](I2[

1

2

t ( s)0,002

1

ܷ(ܸ)
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الثالث:نالتمری
ଽଶܷ) یمثل الحصیلة الطاقویة لتفاعل انشطار الیورانیوم -1-المخطط الطاقوي (الشكل

ଶଷହ ܵݎالىଷ଼
ଽସ ݁ܺوହସ

ଵଷଽ݊ناثر قذفھا بنیترو
ଵ.

للنواة واكتب عبارتھا الحرفیة؟ܧعرف طاقة الربط -أ-1

أعط عبارة طاقة الربط لكل نویة .-ب

ଽଶܷاكتب معادلة تفاعل نواة الیورانیوم -أ-2
ଶଷହ.

اكمل المخطط الطاقوي.-ب

یعرف التفاعل السابق على انھ تفاعل تسلسلي مغذى ذاتیا .لماذا؟-ج

ܯاحسب ب -3 ܧ∆و ଶܧ∆وଵܧ∆كال من ݁ݒ

احسب بالجول مقدار الطاقة المحررة عن انشطار-ا-4

ଽଶܷمن 1݃
ଶଷହ.

تظھر الطاقة المحررة ؟على اي شكل -ب

݉)الالزمة للحصول على طاقة تعادل الطاقة المتحررة من انشطار ସܪܥماھي كتلة غاز المدینة ( غاز المیثان -5 = من 2.5݃

1�݉؟ علما ان احتراق 235الیورانیوم  ݈ .8,0من غاز المیثان یحرر طاقة مقدارھا � 10ହܬ.

المعطیات:

ா


( ܷଽଶ
ଶଷହ ) = 7,62 Mev/Nucléon       ،

ா


( ܺ݁ହସ
ଵଷଽ ) = 8,34 Mev/Nucléon،

ா


( ଷ଼ܵݎ
ଽସ ) = 8,62 Mev/Nucléon،ܰ = 6,023. 10ଶଷmolିଵ ،1ܯ =݁ݒ 1,6. 10ିଵଷ݆

الرصاص:–تاریخ صخرة معدنیة بواسطة الیورانیوم تمرین خاص بالتقني ریاضي:

مختلفة في الصخور المعدنیة حسب تاریخ تكوینھا.نجد الرصاص والیورانیوم بنسب 

خالل الزمن .238نعتبر ان تواجد الرصاص والیورانیوم في بعض الصخور المعدنیة ینتج فقط عن التفتت التلقائي للیورانیوم 

.238الیورانیوم ) ، على عدد من نوى t=0تتوفر عینة من صخرة معدنیة تحتوي لحظة تكوینھا ، التي نعتبرھا اصال للتاریخ (

݉، تحتوي ھذه العینة المعدنیة على الكتلة tوفي لحظة  (ݐ) = ݉والكتلة 238من الیورانیوم 10݃ (ݐ) = من  0,01݃

.206الرصاص

=ݐاثبت إن عبارة الصخرة المعدنیة تعطى كما یلي:-1
௧భ/మ

ଶ
. ݈݊ ቂ1 +

 ು್(௧).ெ ೆ

 ೆ (௧).ெ ು್
ቃ

ଵݐاة الیورانیوم  ھوإذا كان نصف عمر نو-2
ଶൗ

= 4.468 × 10
ଽ
.tاوجد ݏ݊ܽ�

ܧ∆

ଶܧ∆

ଵܧ∆

ଷ଼ܵݎ
ଽସ + ܺ݁ହସ

ଵଷଽ + ⋯

… + …

ܷଽଶ
ଶଷହ + ݊

ଵ

الطاقة

بالتوفیق.–انتھى اساتذة المادة. 2/2الصفحة


