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األولا )نقاط  8( : لتمرین

الهیدروجین كلور لحمض مائي محلول )aq()aq(یؤثر CHالزنك معدن ثs(Zn(على على ائينفنحصل

الزنكg(2H(الهیدروجین شوارد )aq(و
2Zn .اللحظة كتلة  t = 0في الزنكm = 1,0 gندخل معدن من

Zn(S)حجم على تحتوي حوجلة الذيV = 40 mLفي الحمضي المحلول الموليمن C = 0,5 mol.Lتركیزه
–1 .

تاما تحوال الحادث الكیمیائي التحول أن تط. نعتبر مادة  ورنتابع Hكمیة
الزمن+ التاليبداللة البیان على :فنحصل

هما التحول هذا في الداخلتین )S()aq(: الثنائیتین
2 Zn/Znو)g(2)aq( H/H.

األكسدة. 1 معادلة استنتج ثم اإلرجاع معادلة ، األكسدة معادلة .إرجاع –أكتب

الم. 2 عدد االبتدائیةأحسب الهیدروجینn1والت Hلشوارد
+

(aq)    وn2الزنك . Zn(S)لمعدن

التفكملأ. 3 تقدم التاليجدول :اعل

التفاعل معادلة )aq(
2

)g(2)s()aq( ZnHZnH2

اللحظة المادة   التقدم ) mol( كمیات

االبتدائیة x = 0 n1 n2

النهائیة x = xmax

الم المتفاعل كذلكاستنتج و للتفاعل . xmaxحد
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التفاعل. 4 نصف زمن . ½ tعرف

اللحظة. 5 في أنه العالقة ½ tبین : تتحقق
2

n
n 1

tH
2/1

قیمة. البیان من . ½ tاستنتج

بالعالقة. 6 تعطى التفاعل سرعة أن : بین
dt

dn

2

1

dt

dx
v Hحیث

dt

dn
Hشوارد اختفاء سرعة تمثل

Hالهیدروجین
؟. + ذلك تبرر كیف الوقت؟ مرور مع السرعة هذه تتطور كیف

اللحظة. 7 في الهیدروجین شوارد الختفاء اللحظیة السرعة البیان من عند ½ tعین التفاعل سرعة استنتج ثم

اللحظة . هذه

للزنك: المعطیات المولیة M(Zn) = 65 g.molالكتلة
–1.

الثاني )نقاط6( : التمرین

P32فورسالفو
إلكترون15 معطیا تلقائیا یتفكك مشع، هو. نظیر عمره نصف j3,14tزمن 2/1.

العنصر. 1 لنفس نظیرین .عرف

إلكترون. 2 معطیا النظیر هذا اإلشع.یتفكك النشاط معادلة .اعيأكتب

: یعطي

S32
16  U238

92 Sm147
62 C14

6

زمنیة. 3 بمتابعة النسبةلنقوم تطور
0N

N
األ عدد بین المشعةنالموجودة اللحظةتواجدةالمN0ویة t = 0في

األن عدد المشعةو لحظةNویة في التالي. tالمتبقیة البیان برسم لنا تسمح القیاس :نتائج

االحتمال ـPإن ب یقدر المشعة األنویة من عدد زمنیةNلتفكك مدة عددtخالل بین النسبة یساوي ،

الممكنة الحاالت لعدد بالنسبة المحققة : الحاالت
N

N
P )N < 0(مع طردا یتناسب االحتمال هذا أن كما ،
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الزمنیة ـtالمدة ب یقدر الذي األنویة عدد تفكك خاللها یحدث بالعالقةNالتي التناسب هذا یعطي : و

tP .المشعةیدعى بالنواة خاص هو و اإلشعاعي النشاط .ثابت

التالیةبی. أ التفاضلیة المعادلة یحقق المتبقیة المشعة األنویة عدد أن 0N: ن
dt

dN
.

الدالة. ب لها كحل التفاضلیة المعادلة هذه تقبل
t

0 eN)t(N .الزمن ثابت تربط التي العالقة استنتج

اإلشعاعي النشاط .بثابت

في.  أنه العالقة = tاللحظةبین 37,0: تتحقق
N

N

t0

قیمة. البیان من .استنتج

اإلشعاعي. د النشاط ثابت .أحسب

العمر.      نصف زمن هي.  ½ tعرف الزمن بثابت تربطه التي العالقة أن .t ½ = .ln2: بین

قیمة . ½ tاحسب

)نقاط6( : الثالثتمرینال

صلب جسم ابتدائیة VحجمهSنترك سرعة بدون الهواء في شاقولیا الصلب. یسقط الجسم أثناءSیخضع

التالیة القوى إلى له: سقوطه األرض جذب الثقل( Pقوة أرخمیدس) قوة دافعة ،

قوة قیمةناتFو مربع مع طردا تتناسب قیمتها أن حیث الهواء مع احتكاكه من جة

الخطیة التناسب2vKF )Kالسرعة السطحي). ثابت المرجع في الحركة ندرس

.األرضي

:المعطیات

للهواء– الحجمیة a = 1,3 g.L: الكتلة
–1.

للجسم– الحجمیة S = 0,92 g.mL: الكتلة
–1.

األرضیة– الجاذبیة g = 9,80 m.s: قیمة
–2.

حجمه– V = 1,1.10الجسم
–7

 m
3.

هي. 1 الجسم كتلة أن m = 1,012.10بین
–4

 kg.

أرخمیدس. 2 دافعة قیمة كذلك و الجسم ثقل قیمة النسبة. أحسب قیمة استنتج
P

؟.  تالحظ تماذا ؟ماذا ستنتج

أرخمیدس. 3 دافعة نهمل التمرین بقیة .في

السرعة قیمة تطور الكرةvنتابع عطالة التاليلمركز البیان على فنحصل الزمن :بداللة
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الجسم. أ عطالة مركز على المؤثرة الخارجیة القوى .Sمثل

السط. ب المرجع في الجسم حركة تدرس األرضي؟لماذا حي

للمحور.  بالنسبة الجسم سرعة تحققها التي التفاضلیة المعادلة أن بین لنیوتن، الثاني القانون z’zبتطبیق

بالعالقة 2v: تعطي
m

K
g

dt

dv
.

الثابت. د قیمة أحسب ثم الحدیة السرعة قیمة البیان هذا من .Kاستنتج

القیمةباستعما.  استنتج التفاضلیة، المعادلة اللحظةa0ل في .t = 0للتسارع

قیمة. و للحركةأحسب الممیز الجسمالزمن سقوط بحركة .الخاص
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