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 التمرين األول

 

239النويدة (2

92 U  على إثر تفتتين متتاليين وتلقائيين من طراز . إشعاعية النشاط تتحول هذه النويدة ،

XAإلى نويدة متولدة 
Z . 

 .هذه النويدة المتولدة من خالل الجدول أسفله، ثم تعرف على  Aوعدد الكتلة  Zأوجد عدد الشحنة 

234النويدة ( 8

92 U  إشعاعية النشاط حيث تبعث الدقائق . 

 .أكتب معادلة التفتت اإلشعاعي  لهذه النويدة وتعرف على النويدة المتولدة من خالل الجدول أسفله( 2.8  

234، الطاقة الناتجة عن تفتت النويدة (eV) وباإللكترون فولط(  J)أحسب بالجول ( 8.8  

92 U. 

 ما هي سرعة هذه الدقيقة ؟.  إذا اعتبرنا أن هذه الطاقة تحولت كلها إلى طاقة حركية للدقيقة ( 2.8  

 المعطيات

 :بعض عناصر الجدول الدوري *

  

 بلوتونيوم نبتونيوم أورانيوم بروتكتيوم ثوريوم العنصر

 الرمز
90

Th 
91

Pa 
92

U 
93

Np 
94

Pu 

 

8cسرعة انتشار الضوء                                            الكتلة النووية *  3.10 m/s 

271uوحدة الكتلة الذرية        1.6610 kg 

191eVو   1.610 J 

 

 التمرين الثاني
 .اختر الجواب الصحيح (2

 : نشاط عينة مشعة 

 . ال يتعلق بكتلة العينة ( أ

 .يتناسب اطرادا مع كتلة العينة المشعة  ( ب

tعلى نفس عدد النوى عند لحظة عينتين لعنصرين مشعين يتوفران ( 8 0  الدور اإلشعاعي للعينة ،

 :األولى أصغر من دور العينة الثانية، هل النشاط اإلشعاعي البدئي للعينة األولى

 .العينة الثانية  أكبر من نشاط( أ

 .أم أصغر ( ب

 .أم متساويين( ج

14هل الذرتين ( 2

7 N  14و

6 C عبارة عن نظيرين ، علل جوابك. 

 .بدون الرجوع إلى جدول الترتيب الدوري، بين بأن هناك ذرة ما غير ممكنة( 4

14 .علل جوابك    14 18 226 226 225

7 6 6 88 88 88N, C, C, Ra, Rn, Ra 

 

 تمرين ثالث

 ، وقد تم شحنه مسبقا بمولد  Cمكثف الدارة جانبه سعته 

Eقوته الكهرمحركة  5V  ومقاومتهr 2  . 

tعند لحظة  0  نقوم بغلق قاطع التيارK . 

 مثل الدارة المستعملة لشحن المكثف، وكم هي قيمة التوتر( 2

 بين قطبيه ، وشدة التيار التي في الدارة ، بعد شحن المكثف لمدة  

 .كبيرة جدا 
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 ،  q(t)أوجد المعادلة التفاضلية التي تخضع لها الشحنة  Kنقوم بغلق قاطع التيار (8

RCثم اشرح لما ذا وحدة    بالزمنs . 

 .أوجد حل المعادلة السابقة، ثم مثلها في شكل تقريبي  (2

Rنأخذ ( 4 1k , C 100 F    . 

 .أحسب ثابتة الزمن لهذه الدارة ( 2.4

tأحسب الطاقة المخزونة في المكثف عند ( 8.4 0  وعند لحظةt 2  . 

t، عند  2أوجد قيمة المعامل الموجه لشكل السؤال ( 2.4 0. 
 

 

 (خارج التفاعل وحالة مجموعة عند التوازن) التمرين الرابع 

 :أجب بصحيح أو خطأ على اإلثباتات التالية ( 2

 .ال يظهر الماء المذيب في كتابة تعبير خارج التفاعل ( 2.2

 .خارج تفاعل مجموعة عند التوازن ثابته تتعلق بالحالة البدئية للمجموعة( 8.2

 :فاعل للمعادلة التالية أعط تعبير خارج الت( 8

3 2 (aq) (aq) 3 2(aq) 2 (l)CH CO H HO CH CO H O  € 

2Cنقوم بتحضير محلول مائي لحمض اإليثانويك تركيزه (2 10 mol/ l  . نعتبر بأن حمض 

 .اإليثانويك ال يتفاعل كليا مع الماء   

3CH أكتب معادلة تفاعل حمض اإليثانويك( 2.2 COOH اء مع الم. 

 . Cوتركيز المحلول  للتفاعل السابق بداللة نسبة التقدم النهائي  Kأعط تعبير ثابتة التوازن ( 8.2

0.04بالنسبة ل  Kأحسب : تطبيق عددي         . 

025أعطى قياس موصلية هذا المحلول عند ( 2.2 C  ،21.610 S/ m  . 

 . Kأعد حساب ثابتة التوازن        

2: نعطي الموصليتان األيونيتان ب     1Sm mol   ،
3 3

3 3

CH COO H O
4.0910 ; 35.010 

     


