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األول نقاط6:التمرین

إشعاع إصدار طریق عن إشعاعیا النشط الصودیوم من عینة لدینا

عند العینة كتلة . m0هي  t = 0حیث

ا   األنویةیبین عدد تغیرات المقابل الزمنالمشعة  Nلشكل بداللة .المتبقیة

الصودیوم - 1 تفكك معادلة .24أكتب

:تعطى       

تعبر – 2 التي النظریة العالقة عددأكتب عن

لحظة  N(t)المتبقیةالمشعةاألنویة الزمنtعند .بداللة

. m0ثم  N0أحسب  – 3

الصودیوم – 4 لنواة بالنسبة قیمته أحسب ثم مشعة لنواة العمر نصف زمن 24عرف

11 Na.

الصودیوم – 5 لنواة اإلشعاعي النشاط ثابت 24أحسب

11 Na.

أفوقادرو: نعطى : ثابت
24 23 1

11 AM Na 24g / mol  N 6,02.10 mol

الثاني نقاط  6 :التمرین

المكثفة حیث المقابل الشكل على المبینة الكهربائیة الدارة . فارغةCنعتبر

اللحظة – 1 عند الوضع  Kالقاطعة  t = 0نضع . 1على

؟ما –أ دراستها نرید التي الفیزیائیة الظاهرة هي

منما –ب كل شحنة إشارة ؟B,Aاللبوسین  هي للمكثفة

القاطعة  – 2 الوضع  Kنقلب . 2إلى

قطب –أ ثنائي كل طرفي بین الكهربائي التوتر الكهربائیة الدارة على .مثل

أن –ب   c :بین
R

du
u R.C

dt
.

طر -  بین الكهربائي التوتر یحققها التي التفاضلیة المعادلة المكثفةأوجد  .في

اآل –  البیاني المنحنى الزمنیمثل بداللة المكثفة طرفي بین الكهربائي التوتر تغیرات . تي
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البیاناعتمادا  :على

الزمن  -        ثابت قیمة .أحسب

هي األومي الناقل مقاومة كانت .R=12kإذا

المستعملة- المكثفة سعة .أستنتج

الثالث نقاط5:التمرین

بالرمز له نرمز األسكوربیك حمض بین یحدث الذي التفاعل دراسة نقترح الدراسة هذه الموليAHفي تركیزه

CA =2,88.10
-2

 mol /l المولي تركیزه الصودیوم هیدروكسید محلول CB= 2.10و
-2

 mol / l .

األ حمض هوحجم المستعمل اإلبتدائي الحجم،VA =10mlسكوربیك الصودیومVBنسجل هیدروكسید من

. المستعمل

الحاصل–1 الكیمیائي التفاعل معادلة .أكتب

درجةالمزیجندرس–2 هو C°25الحرارةعند سكبناه الذي الصودیوم هیدروكسید حجم ویكون
BV 7,2ml  ،

قیاس القیمةPHأعطى  . 4المزیج

تركیز/ 2-1 H3O [أحسب
+

التفاعلي]  المزیج .في

تركیز/ 2-2 OH [أستنتج
-

أحسب  ]  n f  (OHثم
-
في(( الموجودة الهیدروكسید شوارد مادة نهایة كمیة

.)التفاعل

التفاعل/ 2-3 تقدم جدول .أنشئ

الت/ 2-4 جوابكهل علل ؟ محدود أم تام المدروس إلنجاز.فاعل التفاعل هذا إعتماد یمكن حمضهل معایرة

الصودیوم بهیدروكسید ؟األسكوربیك

قیمة/ 2-5 من AH/AللثنائیةpKaتحقق
- .

Ke =10: نعطي
C  ،(AH / A°25عند14-

-
) = 4   pKa. 

الرابع قاطن3:التمرین

معلدلته الذي الكیمیائي التفاعل 2: نعتبر 2

2aq 8  aq 2  aq 4   aq
2I S O I 2SO

ثابتة حرارة درجة عند یتم . التفاعل

الیود ثنائي بمعایرة الموليI2نقوم التركیز لتطور الممثل البیاني المنحنى نرسم ثم ألخرى لحظة من المتشكل

الزمن بداللة المتشكل الیود .لثنائي
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البیاناعتمادا–       :المقابلعلى

:المطلوب

الیود-1 ثنائي لتشكل اللحظیة الحجمیة السرعة اللحظتینأحسب عند .  t =30min , t =0 minوذلك

؟–2 الزمن مع الیود ثنائي لتشكل اللحظیة الحجمیة السرعة تتطور كیف
 


