
 ثانوي ثالثةمجموعة من األسئلة النظرية و التعريفات في العلوم الفيزيائية 

 الرتيبة التطورات جبزء خاصة

 

جادة تطبيقها كاف للحصول على    : متهيد ن معرفة كل القواعد و القوانين الموجودة في البرنامج و ا 
 
ك ثيرا ما يظن تالميذ السنة الثالثة ثانوي ا

سئلة التي
 
و تعريفات و غيرها من اال

 
سئلة نظرية ا

 
 هؤالء التالميذ عند االختبارات با

 
ما  العالمة الكاملة في العلوم الفيزيائية لكن يتفاجا تتطلب ا 

ما االعتياد عليها في التمارين و قد تضيع حتى  سئلة 3الحفظ و ا 
 
حيان من هذه اال

 
  نقط في بعض اال

سئلة تسهيال لمهمة التلميذ 
 
كبر قدر ممكن من هذه اال

 
 و في هذا الملف سنحاول جمع ا

 بعض التعريفات

 هو التقدم الذي يبلغه التفاعل عندما حيتفي املتفاعل احملدالتقدم األعظمي: 

 هو الزمن الالزم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه األعظميزمن نصف التفاعل: 

 تفاعل يتميز بوجود متفاعل حمد واحد على األقل تفاعل تام:

 النهائية للجملة الكيميائيةنوع كيميائي يسرع التفاعل دون أن يظهر يف معادلة التفاعل و ال يغري احلالة  الوسيط:

 عملية تأثري الوسيط على التفاعل الكيميائي  : الوساطة

 Aو ختتلف يف العدد الكتلي   zذرات هلا نفس العدد الذري   : النظائر

 γأو  α  ,βنواة تتفكك تلقائيا لتعطي نواة أخرى و جسيمات  :   النواة املشعة

 ( γأو  α  ,βعنصر نواة ذرته غري مستقرة ) تصدر إشعاعات     : عنصر مشع

 نواة مشعة حيدث هلا حتول نووي تلقائي نسميه تفكك :  نواة غري مستقرة

 هو احتمال التفكك يف وحدة الزمن   : λثابت التفكك 

 عدد التفككات يف وحدة الزمن :  Aالنشاط اإلشعاعي 

 Aخمتلفة يف العدد الكتلي  ذراته هلا أنوية :  للعنصر نظائر

 هو الزمن الالزم لتفكك نصف األنوية االبتدائية زمن نصف العمر: 

 الطاقة الالزمة لتماسك النويات / الطاقة الواجب تقدميها لنواة الذرة الساكنة لتفكيكها ملكوناتها معزولة و ساكنة :   طاقة الربط النووي

 قيلة معطية أنوية خفيفة نسبيا مع حترر طاقة و نرتوناتهو تفاعل انقسام لألنوية الث تفاعل االنشطار: 

τ  قيمته األعظمية %76هو ثابت الزمن ) الزمن املميز ( و يوافق املدة الالزمة لبلوغ التوتر بني طريف املكثفة :  يف املكثفة 

 هو كل فرد كيميائي قادر على حترير بروتون أو أكثر خالل حتول كيميائي:  احلمض

 هو كل فرد كيميائي قادر على تثبيت بروتون أو أكثر خالل حتول كيميائي : األساس

 احلمض الذي يكون تشرده يف املاء حمدود  : احلمض الضعيف

 تساوي كميات املادة حسب األرقام الستوكيومرتية ) يعرف عمليا بزوال اللون املعاير (  : التكافؤ

 لنواتج ثابتةحالة يكون فيها كميات املتفاعالت و ا:  حالة التوازن

 عبارة عن ثنائية ) محض / أساس ( حيث الصفة احلمضية و األساسية ليس هلا نفس اللون :  الكاشف امللون

 اجلملة اليت ال يتغري شكلها أثناء قيامها حبركة أي املسافة بني نقطتني كيفيتني من هذه اجلملة تبقى ثابتة أثناء احلركة  : اجلسم الصلب

 تبار مجلة أنها مادية إذا كانت أبعادها مهملة أمام أبعاد املرجع الذي تدرس احلركة بالنسبة إليهميكن اع  : النقطة املادية

 جنوم ثابتة 3مرجع مركزه الشمس و حماوره متجهة حنو  :  املرجع اهلليومركزي

 جنوم بعيدة 3مركزه مركز األرض و حماوره موجهة حنو  :  املعلم املركزي األرضي

 حول األرض يف نفس جهة دورانها حول حمورها و دور حركته يكون مساويا لدور حركة األرض حول حمورهايدور  :  القمر اجليومستقر

 واحدة ) للقمر حول األرض , للكوكب حول الشمس .... ( زمن دورة  : الدور



 :على كيفية اإلجابةو بعض املالحظات  أسئلة نظرية أخرى

 ع التعليل و رسم موضح حتى و إن مل يطلب (توقع شكل البيان: يكون خطيا , رتيبا .... ) م ـ 

من املبدأ ( عند رسم بيان إذا كان على شكل مستقيم نكتب أمامه ) البيان عبارة عن خط مستقيم مير من املبدأ أو البيان عبارة عن خط مستقيم ال مير  ـ 

 حتى و إن مل يطلب ذلك

 التجرييب: األجهزة املستعملة ـ اهلدف من التجربة ـ خطوات العمل ـ رسم موضح ـ الربوتوكول

 ـ كيف تتطور سرعة التفاعل مع الزمن ؟ تتناقص بسبب نقص تراكيز املتفاعالت مع الزمن و بالتالي نقص االصطدامات الفعالة

 ـ يكشف عن اليود بصمغ النشاء

اليت ال تدخل يف التفاعل ) غري موجودة يف د املتواجدة يف الوسط التفاعلي جيب أيضا حساب املطلوب للشوار ـ عند حساب الرتاكيز أو كميات املادة لألنواع

+Hاملعادلة لكن موجودة يف نص التمرين (       مثال: نضع حملول كلور اهليدروجني ... ) حنسب بالنسبة لكل من 
 ( -Clو  

 مية مادته ثابتةـ الوسيط ال يظهر يف معادلة التفاعل و بالتالي ك

 يعين حتول نرتون إىل بروتون داخل النواة املشعة ) تكتب معادلة هذا التحول ( βـ إصدار إشعاع 

 γيعين أن النواة االبن الناجتة تكون مثارة و عند عودتها حلالتها األساسية تصدر إشعاعا كهرومغناطيسيا  γـ إصدار 

 رافقها الطاقة احلركية ملختلف اجلسيمات و إشعاعاتـ تظهر الطاقة احملررة على شكل طاقة حرارية ت

 ـ من بني أسباب عدم استقرار النواة: عدد كبري من النكليونات ـ عدد كبري من الربوتونات بالنسبة للنرتونات

 ـ نستخدم النرتونات يف تفاعالت االنشطار ألنها متعادلة كهربائيا ) غري مشحونة (

انشطار اليورانيوم: انشطار النواة األوىل لليورانيوم يعطي نرتونات تؤدي بدورها النشطار أنوية جديدة و هكذا يتسلس  ـ تفسري الطابع التسلسلي لتفاعل

 تفاعل االنشطار

 اة, هناك فرق بني الكتلة النظرية و الكتلة احلقيقية هذا الفرق يوافق طاقة الربط يف النو M(x)= Zmp + (A-Z)mnـ احسب الكتلة النظرية للنواة 

 ـ ما خاصية التفكك اإلشعاعي: خاصية العشوائية

 ـ ملاذا احلالة الغازية للرادون جتعله خطريا ؟ ألنها متكنه من االنتشار بسهولة يف احمليط و بالتالي استنشاقه

حتتوي على بروتونات شحنتها موجبة إذن وجود نواتني متقاربتني حيدث بينهما تنافر و منه  ـ ملاذا تفاعالت االندماج ال حتدث إال يف درجة حرارة عالية ؟ النواة

 حتى حيدث تفاعل االندماج جيب أن تكون طاقة حركية كبرية و هذه األخرية تتطلب توفر درجة حرارة عالية جدا

  ـ حساب التغري النسيب للنشاط اإلشعاعي
∆𝐴

𝐴0
=

|𝐴−𝐴0|

𝐴0
 

 التفاعل مغذى ذاتيا ؟ ألن النرتونات املنبعثة حتدث تفاعالت انشطار أخرى ة هكذا تتضاعف اآللية و تكون التغذية ذاتيةـ ملاذا يعترب هذا 

 ـ كيف تفسر وجود اليوارنيوم حلد اآلن على األرض ؟ ألن نصف عمره كبري جدا

 النشطارـ تنتج طاقة كبرية من انشطار اليورانيوم ألن كتلته أكرب بكثري من كتلة نواتج ا

 ـ ميكن عمليا مشاهدة تطور التوتر إما براسم االهتزاز املهبطي ذو ذاكرة أو جهاز آلي مدعم مبدخل

 ـ يوصل الفولطمرت على التفرع

ربائي و ن كهـ كيف يتم تفريغ مكثفة ؟ بوصل ناقل بني لبوسيها ذلك أن االلكرتونات تعود إىل وضعها من اللبوس السالب حنو اللبوس املوجب فيحدث تواز

 تنعدم شحنتا اللبوسني و من ثم تصبح املكثفة مفرغة

 Ur = 0ـ عند نهاية الشحن املكثفة مشحونة و منه التيار ال مير و بالتالي 

 مرتية أدق من املعايرة اللونية لصعوبة متييز لوني ثنائييت الكاشف عند نقطة التكافؤ PHـ املعايرة ال

 احلمضي للتمكن من متابعة تغري لون الكاشف امللونـ يضاف املاء من أجل ختفيف احمللول 

 ـ نضيف املاء و اجلليد قبل املعايرة إليقاف تشكل ... و اإلبقاء على تركيب العينة على ما هو عليه حلظة الفصل

 ـ ما هو دور النشاء يف عملية املعايرة ؟ هو الكاشف امللون الذي حيدد نهاية التفاعل

 أن األساس ضعيف: يظهر البيان أن وسط نقطة التكافؤ محضي و منه األساس ضعيف PH = f(v)ـ أثبت انطالقا من بيان 

 أساس : –ـ االحتياطات األمنية الالزمة يف املعايرة مع احملاليل محض 

 قفازات مطاطية ـ نظارة خاصة ـ مئزر غري قطين ـ اجناز التجربة واقفا ـ عدم تراكم املواد على الطاولة



 ل املعايرة ؟ تام و سريعما خصائص تفاع ـ 

 k>>> 104ـ ملا 

 التفاعل تام

 Ph = Pkaـ عند نقطة نصف التكافؤ يكون 

 ( ؟ ال , ألن حجم احلمض ) أو األساس ( الالزم للمعايرة كبري جدا Ve = 800 mlـ هل ميكن حتقيق هذه املعايرة بسهولة ) علما أن 

___________________________________________________________________________________________________  

 النهائية ( –االنتقالية  –لقوى يف كل مرحلة على حدى ) االبتدائية ـ مثل القوى اخلارجية أثناء مراحل السقوط : متثل ا

 ـ ملاذا ال يسقط القمر على األرض رغم قوة جذبها له ؟ الدوران حول األرض مينعه من السقوط ) القوة الطاردة املركزية (

 Ec1 + Epp1 = Ec2 + Epp2ـ إلجياد السرعة يف موضع ما ميكن استعمال: 

مر الصناعي ـ الفرضية املتعلقة باملرجع اجليومركزي واليت تسمح بتطبيق قانون نيوتن عليه: أنه غاليلي و حتى يتحقق ذلك جيب أن يكون دور حركة الق

 صغري جدا مقارنة مع دور حركة األرض حول الشمس

 بفرض االحتكاكات مهملة ثم مقارنته بقيمته احملسوبة سابقا و عند إجياد النتيجتني خمتلفتني فاالستنتاج هو وجود احتكاكات aـ إذا طلب إجياد 

 الكتلة –احلجم  –ـ يكون اجلسم متميزا للحصول على حركة مستقيمة شاقولية انسحابية يف نظامني ب: الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

  


