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سا          2:        المدة  ع ت3+ت ر3:الشعبة 

:التمرين االول
 كبريتات البوتاسيوملبيروكسودي من محلول مائي V1=40mLحجما t=0حظة الل بيشر عند نمزج في

( 2K+
(aq)+S2O8

2-
(aq)) تركيزه المولي C1= 1,0×10-1mol/L م حجمعV2= 60mLائي ليود البوتاسيوم من محلول م

(K+
(aq)+I-

(aq)) تركيزه المولي C2= 1,5×10-1mol/L.

ـــ  علما أن الثنائيات1 dOx Re/  الداخلة في التحول الكيميائي الحاصل هما :

)S2O8
2-

(aq)/SO4
2-

(aq) ) , ( I2(aq)/I-
(aq)(

.عادلة العبرة عن التفاعل أكسدة ــ ارجاع المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل أكتب الم/أ 

بين ان كان التفاعل محقق للشروط الستوكيومترى  .أنجز جدوال لتقدم التفاعل الحادث /ب 

 نرسم المنحنى البياني شر بخلية قياس الناقلية وبواسطة تجهيز مناسب نتابع تطور ناقلية المحلول مع الزمن ثمينربط البـــ  2

)(tfG  المبين في الشكل االتي.

G نكتب العالقة بين ناقلية المحلول ـــ  

X:   وتقدم التفاعل  BXA
V

G
T


1

. ثوابت في شروط التجربةB  و A   حيث 

 21 VVVT 

 عند G0أوجد من المنحنى ناقلية المحلول /أ

 عند الحصول علىGmaxوناقليته t=0اللحظة 

B وAثم استنتج قيمة كل من , التقدم األعظمي

أكتب عالقة السرعة الحجمية للتفاعل /ب

G ثم أستنتج عالقتها بالناقلية X بتقدم التفاعل 

.t=0أحسب السرعة الحجمية للتفاعل  عند اللحظة /جـ 

.أحسب ناقلية المحلول عند زمن نصف التفاعل ثم استنتج من المنحنى البياني زمن نصف التفاعل /د 

:الثانىالتمرين 

I131يستخدم اليود 
حيث يقوم بإتالف خاليا الغدة الدرقية المتبقية بعد بترها ويقوم لدرقية  أساسا في معالجة سرطان الغدة ا53

.بمعالجة المضاعفات

I131نواة اليود/1
زمن نصف حياته هو .  واٍشعاعات تصدر جسيمات مشعة 53

2
1t.

. تكلم باختصار عن بعض فوائد وبعض مضار النشاط اإلشعاعي /أ 

(ما المقصود بالعبارة ـــ/ب ).  واٍشعاعات تصدر جسيمات:



................: التالية  ويمعادلة التفاعل المنمذج للتحول النوــــ أكمل  /ـج
.....

131
53  XeI

I131 نواة مشعة غير متفككة من N(t)على (t)نعتبر عينة من اليود تحتوي في اللحظة  /2
53

0tعدد األنوية عند (0N و(t) بداللة الزمن N)t(عبر عن ـــ  /أ   ( وثابت النشاط اإلشعاعيλ.

:ــ  بين أن /ب 
2

1

2ln
t

 ثم أوجد وحدة  λ باستعمال التحليل البعدي 

: يعطى بالعالقة (t)ـــ بين أن عدد األنوية المشعة المتفككة في اللحظة /ـج  teNtN  10
/

.ــ أكمل الجدول التالي /د 

N/=f(t)ثم  أرسم البيان 

I131أحسب بالنسبة للنواة 3
53

I131(أـــ طاقة الربط 
53(lE  ب MeV.

.ط لكل نوية بـ ـــ طاقة الرب

. لمنبع مشع ثم حدد وحدته في النظام الدوليA(t) عرف النشاط االشعاعي اللحظي –/ـــ  أ  /4 (SI)

ln(.)(ln.(:  يكتب على الشكل (t)ــ بين أن النشاط في اللحظة /ب  0NttA 

I131داللة الزمن لعينة تحتوي على أنوية اليود  بA(t)ـــ بواسطة عداد جيجر نتابع تغيرات النشاط /5
.المشع 53

lnالمنحنى المرفق يمثل تغيرات  A=f(t).

.ـــ  أوجد معادلة هذا المنحنى /أ  

,A0ــ أستنتج قيمتي كل من النشاط االبتدائي /ب

 ثم أحسب λ وثابت التفكك االشعاعي 
2

1t

0Nأوجد عدد األنوية المشعة اإلبتدائية ــــ  /جـ  

:يعطى 

سعيدحظ

tt=τ
2

1tt t =0t

.........................N/
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