
  
  

  
   :االولالتمرین 

tنمزج في اللحظة (aq)2من محلول مائي لبیروكسودي كبریتات البوتاسیوم 1Vحجما 0= (aq)2 8
+ -(2K  + S O )          

2مع حجم 1Cركیزه المولي ت = 200mlVل مائي لیود البوتاسیوممن محلو+ -(aq) (aq))(K  + I2 تركیزه الموليC.  

   المتبقیة في الوسط التفاعلي في لحظات زمنیة مختلفة ، فنحصل على البیان الموضح في الشكل I-نتابع تغیرات كمیة مادة 

2 :داخلتین في التحول الكیمیائي الحاصل ھما  إذا علمت أن الثنائیتین ال-1 2(aq) (aq)2 8 4
- -(S O / SO (aq)  و ( (aq)2

-(I / 2I )  

  . ارجاع المنمذج للتحول الكیمیائي الحاصل –أكتب المعادلة المعبرة عن التفاعل أكسدة / أ 

  .أنجز جدوال لتقدم التفاعل الحادث / ب

  : اعتمادا على البیان  -2

  محلول یود البوتاسیوم ل2Cتركیزأستنتج ال -أ

    حدد المتفاعل المحد علما أن التفاعل تام -ب

  fx أستنج قیمة التقدم النھائي -ج

t اختفاء شوارد الیود في اللحظة  سرعة أستنج بیانیا قیمة  -أ- 3 =1min  

tفي اللحظةللوسط التفاعلي علما أن قیمة السرعة الحجمیة للتفاعل  TVالكلي الحجم   أوجد قیمة-ب =1min   

(vol)  ھي    
3 1 1- - -= 9,1×10 mol.L .minv  

   1Cه  وتركیزمحلول بیروكسودي كبریتات البوتاسیوم ل1V أستنج قیمة الحجم -ج

  1/2tزمن نصف التفاعل  عرف -أ- 4

1/2 بین أن  كمیة شارد الیود -ب
-n (I 0:      تعطى بالعالقة التالیة 1/2t عند ( f

1/2 2

- -n (I )-n (I )-n (I ) =  

0حیث  
-n (I   میة مادة شواردالیود االبتدائیة في الوسط التفاعلي ھي ك : (

          f
-n (I   ھي كمیة مادة شواردالیود في الوسط التفاعلي عند نھایة التفاعل    : (

  . بیانیا 1/2t أستنج قیمة -ج
  

  

 

  
   

  

  
  

0,5 

n(I )(mmol)-  

 4 

t(min)  

  )3+1( ع ت 3:               فرض الثالثي األول                        أألقسام ثانویة أحمد الشریف منتوري عین ملیلة 

  وم الفیزیائیة                                             مادة العل11/2010/ 4    



  :التمرین الثاني 

230یستعمل الثوریوم
90Th اس مع تم لتأریخ المرجان و الترسبات البحریة ألن تركیز الثوریوم  على سطح الترسب الموجود في

  .البحر یبقى ثابتا ویتناقص حسب العمق داخل الترسبماء 

238 االورانیوم يیعط/ 1
92U230المذاب في ماء البحر ذرات الثوري

90Th  مع إنبعاث xجسیمة αو y جسیمة -β.  

   .y و xأكتب معادلة ھذا التحول النووي محددا قیمة كل من -  

230ن تفكك نواة الثوریوم تتولد ع/ 2
90Th 226نواة الرادیوم

88Ra  

  أكتب معادلة ھذا التفاعل النووي محددا طبیعة اإلشعاع المنبعث  

N(t)  برسم المنحنى230 لعینة من الثوریوم اإلشعاعيسمحت متابعة النشاط / 3 = f(t)
N (t)′

  الموضح في الشكل    

  t عدد األنویة المتفككة في اللحظة′N    و    tعدد األنویة الموجودة في العینة في اللحظة N   :حیث 

    :بین أن / أ
1

1

N(t) =
N (t) e′ −λt  

230لثوریوم  ا  لنواة1/2tزمن نصف العمرأحسب قیمة إعتمادا على البیان / ب
90Th  

   . hأخذت من قعر المحیط ، عینة لھا شكل أسطواني إرتفاعھ  /4

smة ت من القاعدة العلیا لھذه العینة أنھ یحتوي على كتلذأخ m كتلة، بین  تحلیل جزء = 20μg  بین  و230من الثوریوم

pmأخذ من القاعدة السفلى لنفس العینة انھ یحتوي فقط على كتلة  ،mتحلیل جزء لھ نفس الكتلة  = 1,2μg 230 من الثوریوم  

  .أوجد بالسنة عمر الجزء المأخوذ من القاعدة السفلى للعینة  
                                                                    

 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  قربوعة مختار :                                                                                                 األستاذ 

25 3t(10 ans)  

    1  

N(t)
N (t)′

 


