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   )نقط 7( الكیمیـــاء

13تركیزه الموليلمحلول حمض اإلیثانویك  pHأعطى قیاس )1
1 .10.7,2  lmolC وحجمھmlV 1001  7,3القیمةpH  عند C25.  

  )ن  in. )0,5احسب كمیة المادة البدئیة لحمض اإلیثانویك .1- 1

  )ن  0,75( .أنشئ الجدول الوصفي، واحسب التقدم األقصى .2- 1
  )ن  fx. )0,75قیمة التقدم النھائي المولي النھائي ألیونات األوكسونیوم ثم حدد حدد التركیز .3- 1

  )ن  0,5(  ، ماذا تستنتج؟1احسب نسبة التقدم النھائي .4- 1

  )ن  0,75(  .احسب التركیزیین النھائیین ألیونات اإلیثانوات و لحمض اإلیثانویك .5- 1

5: ثابتة التوازن المقرونة بھذا التفاعل ثم تحقق أن 1Kأعط تعبیر .6- 1
1 106,1 K.  )0,75  ن(  

l/mol1,0C2نقیس عند نفس درجة الحرارة موصلیة محلول حمض اإلیثانویك تركیزه المولي )2  12: فنجد m.S10.5 .  
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 )ن  0,75( .المقرونة بالتفاعل 2Kاحسب ثابتة التوازن .2- 2

  )ن  2.  )0,5 احسب نسبة التقدم النھائي .3- 2

  )ن  0,5(  ؟ بالتركیز المولي البدئي لحمض اإلیثانویك Kھل تتعلق ثابتة التوازن .4- 2
 )ن  0,5(  ؟ بالتركیز المولي البدئي لحمض اإلیثانویك  ھل تتعلق نسبة التقدم النھائي .5- 2

  )نقط 6( 1الفیزیـــــاء 
C12بین نظائر الكربون نجد  من

C14و   6
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C14أحسب بالنسبة لنواة  - 1
 )ن  m.  )0,75النقص الكتلي    .1-1  :6

  )ن  MeV.  )0,5ب  Eطاقة الربط  .1-2

 )ن  .  )0,5طاقة الربط بالنسبة لنویة  .1-3

C12طاقة الربط بالنسبة لنویة للنواة - 2
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  )ن  0,25(ھل ھذا التفاعل محرض أم تلقائي؟  .3-1
  )ن  0,75(علل جوابك  ؟ ھل ھو ماص أو ناشر للطاقة .أحسب طاقة ھذا التفاعل .3-2

  .إشعاعي النشاط  14الكربون  - 4

  )ن  .  )0,75اإلشعاعيالنشاط  موضحا میكانیزم 14أكتب معادلة تفتت الكربون   .4-1
 )ن  1(  .أحسب الطاقة المحررة خالل ھذا التفاعل .4-2

C14الكربوناستنتج الطاقة الناتجة عن تفتت مول واحد من  .4-3
 )ن  1( .6
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 )نقط 7( 2الفیزیـــــاء 
  ).إشعاعي النشاط ( 124والیود ) إشعاعي النشاط ( 131والیود ) مستقر( 127الیود : من ثالثة نظائر I53یتكون عنصر الیود

g1mكتلتھا  131خالل عملیة للفحص الطبي ابتلع مریض كمیة من الیود  0  .یوم 8,1المستعمل في الطب ھو  131عمر النصف للیود  نعطي.  

  )ن  0,5(.  أعط تعریف النواة المشعة  - 1
 ) ن Te. ) 1وXe: ماھ على التوالي تینالمتولد تینمحددا القوانین المستعملة علما أن النوا 124والیود  131معادلة التفتت لكل من الیود  أكتب - 2

1131: نعطي.  0mذات الكتلة  131عدد النوى الموجودة في عینة الیود  0Nأحسب - 3
53 mol.g131)I(M .  )0,75  ن( 

 )ن  0,75(؟   ما قیمة ثابتة النشاط اإلشعاعي  - 4
 )ن  0,75(.  لھذه العینة 0aأحسب النشاط  - 5

 )ن  0m  .)0,75الكتلة  من 75%التي یتفتت عندھا  1tحدد اللحظة  - 6

 )ن  1,25(.  یوما من االبتالع 30المتبقي في جسم المریض بعد  131أحسب كتلة الیود  - 7
  )ن  1,25(.  المستعملة 131من كتلة الیود  1%أحسب المدة الزمنیة الالزمة لكي تبقى في الجسم نسبة  - 8
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