
      
 
 

 )ن7(الكیمیاء                                      :األولالتمرين  

أقراص  كما یمكن تصنیعھ لیباع في الصیدلیات على شكل,مادة طبیعیة توجد في عدد كبیر من المواد الغذائیة , Cأو فیتامین  C6H8O6حمض االسكوربیك 

  .لى نمو العظامعضاد للعدوى ومنشط للجسم ویساعد موھو مركب 

Ⅰ  نذیب في الماء قرصا یحتوي على كتلةm=500mg  من حمض االسكوربیك فنحصل على محلول حجمھVS=200ml  عند درجة الحرارةC250    

  . pH=3,51المحلول فنجد  pHنقیس , متر -pHبواسطة جھاز 

  اكتب معادلة تفاعل حمض االسكوربیك مع الماء )1

  التقدم األقصى للتفاعل  Xmaxواستنتج .احسب التركیز المولي لحمض االسكوربیك في المحلول )2

éq [H�O  احسب كال من )3
  التقدم النھائي للتفاعل   Xéqو [�

  .المدروس يالكیمیائاحسب نسبة التقدم النھائي للتفاعل واستنتج طبیعة التحول  )4

�éq [C�H�O نأو جد عند التوازن قیمتي التركیزی )5
�éq �C�H�Oو  [� �.  

  .ثم احسب قیمتھا, )Xmax, Xéq, VS(بداللة  Kأعط تعبیر ثابتة التوازن  )6

�C�H�O	:      نعطي             
� C�H�O� /             ,M(HA)=176g/mol  

  )ن12(الفیزیاء                                     :الثانيالتمرين  
                                                                                      

��Npالذریة تتحول نویدة النبتینیوم  األعمدةفي 
��Pa  اشعاعیة النشاط الى نویدة البروتاكتینیوم ���

�Xمع بعث دقیقة  ���
حسب معادلة التحول التلقائي  �

   :التالي

  اإلشعاعيعرف النشاط  )1

��Npلنویدة  اإلشعاعيثم استنتج نوع النشاط ,A و   Zحدد مع التعلیل قیمة  )2
���  

��Npلنواة  λ اإلشعاعیةاحسب في النظام العالمي للوحدات الثابتة  )3
���  

 m0=100gكتلتھا  Npتحتوي نفایات مفاعل نووي على عینة من , t=0عند اللحظة  )4

  t=0عند اللحظة في ھذه العینة  الموجود  N0حدد عدد النوى  )5

  t=0لنفس العینة عند اللحظة  اإلشعاعيالنشاط   a0استنتج  )6

 .ماذا تستنتج ,t=0اللحظة انطالقا من  t=105ansنشاط العینة بعد مرور  aاحسب  )7

  )Np)=2,14.106ans     ,      Na=6,02.1023mol-1    ,   M(Np)=237g/mol    ,    1an=365j       t1/2:نعطي 

  :الثالثالتمرين  

��Kنظیر البوتاسیوم 
��Caیتفتت تلقائیا لیعطي نویدة الكالسیوم ,من أھم النویدات المسؤولة عن النشاط اإلشعاعي الطبیعي ) المتوفر في الحلیب مثال (  ��

�� 

�Xمع انبعاث دقیقة 
�   

  ثم استنتج طبیعة ھذا النشاط اإلشعاعي , اكتب معادلة التفتت  )1

   ��عرف طاقة الربط  )2

  واستنتج طاقة الربط لنویة نفس النواة , 40احسب طاقة الربط لنواة البوتاسیوم  )3

 Jو بالجول  Mevاحسب الطاقة المحررة خالل ھذا التفاعل بالوحدة  )4

��Kالبوتاسیوم یحتوي على ( را واحدا من الحلیب تعلما أن ل )5
   a=80Bqلھ نشاط اشعاعي )  ��

 .یوم واحد من الحلیب خالل  1Lالمتواجد في  40ویدة للبوتاسیوم ن Nاحسب بالجول الطاقة المحررة عند تفتت  )6

       mp=1,00727u   ,   mn=1,00866u   ,   m(k)=39,9535u   ,  m(Ca)=39,9516u    ,  m(X)=0,0005u:نعطي 

1u=931,5Mev/c2                      ,               1Mev=1,6.10-13J          ,       t1/2(k)=1,28.109ans                  
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