
 2018/2019:الدراسي الموسم                                                          تبلبــــالة  – ثانوية  اإلخوة نهاري  
   ساعة 1: المدة                                                                          هـــــط 3 :المستوى       

 
 :ولالتمرين اال

  jours 8.هو  222زمن نصف العمر للرادون .  αمع اصدار جسمية تتفكك نواة مشعة للرادون 

.تحديد قوانين االنحفاظ المستعملة مع  222ون للراد αأكتب معادلة التفكك  -أ-1

 : نوية التالية الناتجة عن التفكك من بين األبنت حدد طبيعة النواة ال -ب

؟ واحسب قيمته : بتطبيق قانون التناقص االشعاعي اثبت ان-2

 :التمرين الثاني
Mg+2دراسة سرعة تشكيل شاردة المغنيزيوم ل    

(aq)    نجري تفاعل لمحلول لحمض كلور الماء مع معدن 

 :وفق المعادلة   +Mg2المغنيزيوم فينتج غاز ثنائي الهيدروجين وتتشكل شوارد    

Mg(s)  +  2 H3O
+

(aq) =     Mg+2
(aq) + H2(g) +2H2O(L)                 

 من محلول حمض كلور الماء  تركيزه V = 30mLمن المغنيزيوم الصلب في حجم  1gنضع    t = 0عند اللحظة    

  C = 0.10moL/L . 

الداخلتين في التفاعل مع   ( OX / Red )حدد الثنائيتين ) أ   -1

 .كتابة  المعادلتين النصفيتين 

 ؟ هل التفاعل الحادث ستيكيومتري)  ب

 .  أنجز جدول تقدم التفاعل ، وأستنتج المتفاعل المحد ) جـ  

Mg+2أستنتج تركيز شاردة ) د   
(aq)  عند نهاية التفاعل. 

H3Oبمتابعة تطور تركيز شاردة  -2
+

(aq)   خالل الزمن واستنتاج

Mg+2التركيز المولي لشاردة 
(aq) نحصل على 

Mg+2]البيان الذي يمثل تغيرات          
(aq) ]  بداللة الزمنt 

   – 1 –والموضح في الشكل 

.   t = 12 minهل ينتهي التفاعل عند  -أ       

 .عل وأحسب قيمته عرف زمن نصف التفا –ب     

t = 2أحسب التركيب المولي للوسط التفاعلي عند اللحظة  -ج      min   . 

Mg+2اعتمادا على البيان استنتج السرعة الحجمية لتشكل  -د      
(aq)      عند اللحظةt = 0  

 من  V = 30 mLمن المغنزيوم الصلب في حجم  1gارسم شكل المنحني إذا وضعنا في البداية – ـه     

  ؟ ماهو العامل الحركي الذي أثرعلى التفاعل في هذه الحالة،  C = 0.30 moL/Lمحلول  حمض كلور الماء تركيزه      

 Mg = 24 g / mol: يعطى     . ماهو العامل الحركي األخر الذي يمكن أن يؤثر على سرعة التفاعل  -و       

 
 بالتوفيـــــــــــق                                                        أستاذ المادة                              

 الفيزيائية العلوم مادة في األول للثالثياألول  الفرض
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x::الثاني
شكيل شاردة اعة تشكيل شاردة المغني

ئي الهيدروجغاز ثنائي الهيدروجين و

=     Mg   Mg+2
(aq)q) + H

لمغنيزيوم الصمن المغنيزيوم الصلب

ين في التفاعلداخلتين في التفاعل مع
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