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  :) نقاط 07( التمرين األول 

) :يتفاعل حملول محض كلور اهليدروجني مع الزنك وفق املعادلة التالية  ) ( ) ( ) ( )
2

22S aq aq gZn H Zn H+ ++ = 0t يف اللحظة+  نضع =

1mكتلة  g= 40  من الزنك يف حوجلة و نضيف هلا حجماV ml=  من حملول محض كلور اهليدروجني تركيزه املويل 

0,5 /C mol l= ,  وملتابعة تطور التفاعل الكيميائي احلادث نقيس حجم غاز اهليدروجني
2HVالتجريبية حيث شرو ط ال يف  املنطلق

25 احلجم املويل /MV l mol= , فتحصلنا على النتائج التالية:  

750  500  400  300  250  200  150  100  50  0  ( )t s 

200  170  154  132  120  104  86  64  36  0  ( )V ml 

 ما هي نواتج هذا التفاعل ؟ -1

 كمية املادة  tاحسب يف كل حلظة  -2
2Hn  ن هذه النتائج يف جدولللهيدروجني و دو. 

 .احسب كميات املادة اإلبتدائية للمتفاعالت  -3

 وx اجنز جدوال لتقدم التفاعل واستنتج العالقة بني التقدم -4 
2Hn .    

)ارسم البيان   -5  )x f t=.   ) استعمل مقياس الرسم( )1 1 , 1 50cm mmol cm s→ →(   

50tما هي قيمة السرعة احلجمية للتفاعل يف اللحظات  -6  s=400  وt s=  ؟ ما ذا تالحظ ؟ برر ذلك .  

   1/2tواستنتج املتفاعل احملد و كذا زمن نصف التفاعل maxx  أوجد قيمة-   

  

  :) نقاط 06(  الثاينالتمرين 

الزمن الفاصل بني حلظة قطعها من الشجرة و حلظة ( وجدت قطعة خشبية قدمية يف إحدى املغارات ، و من أجل معرفة عمر هذه القطعة 

295m، أخذنا منها عينة ) و جودها يف املغارة  mg=   ا حتتوي على51ووجدنا أ مواد فهي من الكربون فقط ، أما الباقي  %

  .اخرى غري مشعة 

  .   تفككا يف الدقيقة 1,4 ر و جدنا نشاط هذه العينةمقياس جيجبواسطة 

1214:    يف كائن حي هي 12 إىل الكربون 14نعلم أن نسبة الكربون 

12

1,3 10
N

N
−=  14مستقر ، أما الكربون  12و أن الكربون   ×

5730:   هو   14  و يشرع يف التناقص مبجرد وفاة الكائن احلي ، زمن نصف عمر الكربون ،مشعفهو  ans.   

   ما املقصود بزمن نصف العمر ؟ - أ-1

1/2 :بين أن زمن نصف العمر يعطى بالعالقة -   ب

ln 2
t

λ
  . هو الثابت اإلشعاعي λ ، حيث =

  . يف القطعة  اخلشبية حلظة العثور عليها 14C أحسب عدد أنوية -2

  . ا من الشجرة مقطوعة حديثلكنها  يف قطعة خشبية مماثلة للقطعة اليت عثرنا عليها 12C أحسب عدد أنوية -3

  ) .أي املدة الزمنية الفاصلة بني حلظة اقتطاعها وحلظة العثور عليها (  أحسب عمر القطعة اخلشبية اليت عثرنا عليها -4

                                                                     

236   :عدد أفوڤادرو      يعطى                                                                       10AN = ×      



  

  :) نقاط 07 ( لثالثاالتمرين  

):  حدد مكونات نواة اليورانيوم -1 )235
92 U.   

,: بداللة 235 لنواة اليورانيوم ∆mلنقص الكتلي ا ل أعط تعبري-2 ,U n Pm m m.   

   .235طاقة الربط لنواة اليورانيوم ل ا أعط تعبري-3

    : حسب املعادلة235 تعتمد حمطة نووية يف انتاج الطاقة الكهربائية على انشطار اليورانيوم -4

                              235 1 94 1
92 0 054

3X

yU n Xe Sr n+ → + +     

, و اعط تعبريا للطاقة الناجتة عن هذا التفاعل النووي بداللة y و x أحسب قيميت - , ,U n Sr Xem m m m.   

  .مثال  137ى كالسيزيوم  نواتج هذا اإلنشطار إشعاعية النشاط حيث تتحول بدورها إىل نواتج أخر-5

)لنواة السيزيوم  )137
55 Cs إشعاعية النشاط  β 1/2 و ذات نصف عمر− 30t ans=.    

   .Ba  عرف النواة املشعة واكتب معادلة هذا التفكك علما أن النواة املتولدة هي البار-أ

)  : بالعالقة لنواة مشعة و بين أن قانون التناقص اإلشعاعي للسيزيوم يكتب 1/2t عرف نصف العمر - ) 0
tm t m e λ−=   

)حبيث  )m t :  كتلة السيزيوم املتبقية عند اللحظةt.   

1/2t بين أنه عند اللحظة -ب  n t= فإن  : 
( )

0

2 nm t

m
−=.   

0,1 تساوي 137 استنتج الزمن الالزم الذي تكون فيه الكتلة املتبقية من السيزيوم -ج    . من الكتلة اإلبتدائية %


