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 ( الفهم) التمرين األول

 . ، مع تعليل جوابكتفاعالت االندماج تحدث بشكل طبيعي ، أجب بنعم أم ال (2

 ال( نعم                          ب( أ

 :طاقة الربط بالنسبة لنوية تأخذ قيمة كبيرة بالنسبة ( 1

  136يوم األوران( ج                 65الحديد ( ب                 4الهيليوم ( أ

 .ينتج عدد أقل من النوترونات التي يستهلكها  داخل مفاعل نووي  تفاعل االنشطار( 3

 ال                علل جوابك( نعم                         ب( أ

4 )Mev هي وحدة؟ 

 . الطاقة( الكتلة                      ج( النشاط اإلشعاعي         ب( أ

 .طاقة الربط بالنسبة لنوية تأخذ بالضبط نفس القيمة بالنسبة لنظيرين لنفس العنصر( 6

 .ال             علل جوابك( نعم                           ب( أ

 

 ( النشاط اإلشعاعي ) التمرين الثاني

211للرادون  122النظير 

86 Rn تفتت حسب النشاط اإلشعاعي ي  إلى أحد نظائر البولونيوم. 

 . ذكر بالقوانين التي تنحفظ خالل هذا النشاط اإلشعاعي، ثم أكتب معادلة هذا النشاط  (2

ذا النشاط اإلشعاعي تلقائي، علل أحسب طاقة الربط بالنسبة لنوية، لكل من الرادون والبولونيوم، هل ه( 1

 .جوابك

ثم بالجول الطاقة الناتجة عن تفتت نويدة واحدة من الرادون، ثم بالجول الطاقة  Mevأحسب ب ( 3

 .من الرادون  1gالناتجة عن تفتت 

 يمكنها أن تأخذ ثالثة قيم  فنجد بأن الدقائق  نقوم بقياس الطاقة الحركية لإلشعاع المحصل عليه،( 4

  5.96Mev  5.89وMev  5.72وMev . 

 كيف يمكننا تفسير هذه النتائج ؟( 2.4

 .عليها  المحصل أحسب طاقة األشعة ( 1.4

 

  210.9906uكتلة نواة الرادون   : المعطيات 

   206.9816uكتلة نواة البولونيوم                 

 4.0026uكتلة نواة الهيليوم      

 1.0087uترون      كتلة النو       10073uكتلة البروتون           

 

 التمرين الثالث

 

كما نعتبر بأن المولد مؤمثل  .نعتبر التركيبة المبينة جانبه   

Eللتوتر وقوته الكهرمحركة  10V . 

Cسعة المكثف  10 F   ومقاومة الموصل ،R 100   

 .مغلق منذ مدة كبيرة  Kترض في األول بأن قاطع التيار نف

 .أعط تعريف المكثف ، وبعض تطبيقاته  (2

 .؟ علل جوابك  ABUما هي قيمة التوتر  (1

tعند لحظة  (3 0  نفتح قاطع التيارK  

 .اشرح ما ذا يقع( 2.3

  ABuأوجد المعادلة التفاضلية لتغيرات التوتر ( 1.3
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 .بين قطبي المكثف 

tالتي تمر في الموصل األومي عند لحظة  iأعط قيمة شدة التيار ( 3.3 0 . 

tأوجد تعبير التوتر بين قطبي الموصل عند لحظة ( 4.3 0 . 

 

 

 التمرين الرابع

محلول . لمحلول تجاري  نحضر عن طريق التخفيف المتوالي
1
S  لحمض الفورميكHCOOH 

2لهما التركيز نفسه  3HNOلحمض النتريك  2Sومحلول 

AHC 1.0.10 mol/ l  ثم نقيس موصلية ،

025كل من هذين المحلولين عند درجة الحرارة  C  فنجد: 
1 2

2 14,2.10 S/ m , 4,8.10 S/ m     

Vللمحلولين التجاريين اللذين يجب أخذهما لتحضير حجم  2Vو 1Vأحسب الحجمين ( 2.2( 2 1.0 L 

1Cلمحلولين وسيطين لحمض الفورميك وحمض النتريك تركيزهما  1,0.10 mol/ l . 

عند التخفيف تبقى كمية المادة ثابته ، بينما يتغير حجم المحلول بإضافة حجم من الماء إلى حجم : ملحوظة

 .افة هي الكتلة الحجمية بدون وحدةبصفة عامة يمكن اعتبار الكث. معين من المحلول المركز

 .من المحلولين اللذين تم قياس موصليتهما 100mlعين الطريقة المتبعة لتحضير بعد ذلك ، ( 1.2

 .أكتب معادلة التفاعل لكل من الحمضين مع الماء( 1

 . AH(aq)أنشئ الجدول الوصفي لهذين التفاعلين مع الرمز إلى الحمض ب ( 2.3( 3

أحسب التقدم األقصى والتقدم النهائي لكل من هذين التفاعلين عند التوازن، واستنتج نسبتي التقدم ( 1.3    

 ما ذا تستنتج ؟. النهائي 

 ؟ 2Sو  1Sالمحلولين  pHما هو ( 4

 .استنتج قيمته عند التوازن. أعط تعبير خارج التفاعل لحمض الفورميك ( 6

 : نعطي   

 

025الموصليات المولية األيونية عند  C  2ب 1(Sm mol )  

3

3

4 4

NO HCOO

4

2 H O

71.410 ; 54.6 10

(H O) 1.00 kg / l; 35010

 



 



   

   
 

 

/M(gالكتلة المولية  dالكثافة  (%)النقاوة  المحلوالن التجاريان  mol) 

 45 2.11 200 حمض الفورميك

 53 2.61 200 حمض النتريك


