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األول )نقاط7.5( : التمرین

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

شوارد. g(2H(الهیدروجین و الزنك معدن بین الحادث الكیمیائي التحول عن تعبر التي التفاعل Hمعادلة
:هي+

)aq(
2

)g(2)s()aq( ZnHZnH2

لألزمنة مبدءا نعتبرها لحظة كتلةt = 0في ندخل ،mحجم على تحتوي حوجلة في الزنك برادة منVمن

المولي التركیز ذي الهیدروجین كلور ب. Cحمض مناسب تجریبي تركیب المنطلقإیسمح الهیدروجین حجم لتقاط

التفاعل التالیة. من النتائج على فنحصل الزمن بداللة الحجم هذا تطور :نتابع

t ( min ) 0 1 2 3 4 5 

2HV ( mL) 0,0 6,3 9,9 12,0 13,5 14,2 

المولي الحجم و تاما تحوال التحول هذا Vm = 22,4 l.mol: نعتبر
–1.

التفاعل. 1 في الداخلتین الثنائیتین .استنتج

التالي. 2 التقدم جدول :أكمل

التفاعل )aq( معادلة
2

)g(2)s()aq( ZnHZnH2  

اللحظة المادة   التقدم )mol( كمیات

االبتدائیة x = 0 CV n ……. …… 

النهائیة x = xf …… ……. ……. ……. 

البیان. 3 t(fV(أرسم
2H.

بالعالقة. 4 تعطي التفاعل سرعة أن : بین
dt

dV

V

1
v 2H

m

.

هذه. 5 بها تتطور التي الكیفیة یفسر الذي الحركي العامل هو ما الوقت؟ مرور مع السرعة هذه تتطور كیف

؟السرعة

اللحظة. 6 عند للتفاعل اللحظیة السرعة قیمة السرعةt = 2 minأحسب قیمة اللحظة هذه عند استنتج ثم

الهیدروجین شوارد الختفاء Hاللحظیة
+.

الثاني )نقاط5.5( :التمرین

السیزیوم عنصر على یحتوي مشع منبع النوویة للفیزیاء المخابر أحد في Cs137یوجد
55Césium  .هذا یعتبر

ـ ل مشعا .–العنصر
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یلي. 1 ما :عرف

المشع. أ .العنصر

العنصر. ب لنفس .نظیرین

بالسیزیوم. 2 الخاصة اإلشعاعي النشاط معادلة Cs137أكتب
55.

اإلشعاعيأذكر النشاط معادلة بكتابة یسمحان اللذان .القانونان

المقابل الجدول .یعطى

بالمخبر. 3 یعمل الذي الباحثون أحد الزمن،أراد ثابت المنبعتعیین بهذا قامالمشعالخاص هذا أجل من و ،

البیان برسم له سمحت نتائج على فتحصل سنوات لمدة اإلشعاعي نشاطه تطور :التاليA = f(t)بمتابعة

هي البیان هذا توافق التي الزمنیة : المعادلة

t

0 eA)t(A.

النشاط. أ قیمة البیان من اللحظةA0اإلشعاعياستنتج .t = 0في

اللحظة. ب في اإلشعاعي النشاط قیمة هي الزمن.  = tما ثابت قیمة البیان من .استنتج

العمر.  نصف زمن . ½ tعرف

اللحظة. د في أنه 2lnt:  یكون ½ tبین قیمة. 2/1 . ½ tأحسب

الثالث )نقاط7( : التمرین

تجاري لتS0محلول الموليیستعمل تركیزه ، القنوات لهاC0سریح نرمز قاعدة من أساسا المحلول هذا یتكون ،

بالحرف التمرین كل المحلول. Bفي من ممدداS0انطالقا محلوال نحضر ،Sالمولي . Cb = C0/200تركیزه

حجما المحلولVb = 20,0 mLنأخذ الSمن تركیزه الماء كلور لحمض محلول بواسطة نعایره موليو

Ca =0,042 mol.L
ـ. 1– ال المتابعة التاليpHسمحت البیان برسم :متریة
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التجربة؟. 1 هذه في التمدید معامل قیمة هي المعایرةلتركیباأرسمما تجربة بتحقیق یسمح الذي .التجریبي

ا.2 عن تعبر التي التفاعل معادلة األساسأكتب بین الحادث الكیمیائي الهیدرونیومBلتحول شوارد و

H3O
+

(aq)المعایرة أساس.أثناء الثنائیتین التفاعل/ استنتج في الداخلتین .حمض

المعایرة. 3 أثناء الحادث التفاعل تقدم جدول . أعط

.………………………………………………………… المعادلة

الحالة التقدم المادة )mol( كمیات

االبتدائیة x = 0 

التكافؤ عند x = xE 

التكافؤxEحیث عند التفاعل تقدم

التكافؤ. 4 عند المحققة العالقة .استنتج

التكافؤ. 5 نقطة احداثیي البیان من .استنتج

المولي. 6 التركیز الموليSللمحلولCbأحسب التركیز استنتج التجاريC0ثم .S0للمحلول

الملونة. 7 الكواشف بین المعایرةالمقترحةمن هذه أثناء التكافؤ نقطة عن للكشف یصلح الذي الكاشف هو ما ؟،

.برر

األساس اللونيلون التغیر الحمضمجال ملونلون كاشف

ـر 4,4 – 3,1أصفر الهیلیانتینأحم

البروموتیمولأصفر 7,6 – 6,0أزرق أزرق

اللون 10,0 – 8,2 بنفسجي فتالیینعدیم الفینول
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pH

aV (ml)


