
 ساعتان       : املدة                 

 االختبار األول في مادة العلوم الفيزيائية

 .يف وسط محضي  بيكرومات البوتاسيوم

2K+ + Cr2O (  محض الكربيت  يف وجود

C2 = 6 × 10 -2 mol.L-1تركيزه املويل   من محض األكساليك
. 

  Ox/Redالثنائيتان علما أن   واإلرجاع ومعادلة األكسدة اإلرجاعية

     Cr2. 

 املزيج يبقى ثابت  باعتبار حجم

 C2 و C1 و V2و V1 و X (t) و

يف عصرنا احلايل، فهو يستعمل يف تشخيص 

 قذف الورم أو النسيج املصاب باإلشعاعب ة

     .املنبعث ستنتج طبيعة اإلشعاعأأكتب معادلة التفكك و 

، عند حلظة نعتربها مبدأ  ans 5.5الذي زمن نصف عمره 

  .(1an =365.25 jours)علما أن 

  . عدد األنوية االبتدائية املوجودة يف العينة

  ـر صالحـر صالحنغموش نصنغموش نص

Email : nasersaleh78@yahoo.fr
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االختبار األول في مادة العلوم الفيزيائية

بيكرومات البوتاسيوممع   C2H2O4 ندرس التحول الكيميائي احلادث بني  محض األكساليك

V1 = 80 m   بيكرومات البوتاسيوممن حملول )O7
2-

C1 = 0.5  مع حجمV2 = 20 ml  من محض األكساليك

واإلرجاع ومعادلة األكسدة اإلرجاعية اكتب املعادالت النصفية االلكترونية لألكسدة

     CO2 (g) /C2 H2O4 (aq) 2وO7
2-

 (aq) /Cr3+ (aq)

 أحسب كمية املادة االبتدائية للمتفاعالت 

 ؟ ةستيكيومتري يف نسبة

 قدم جدوال لتقدم هذا التفاعل 

  

  هلذا   بطريقة فيزيائية مناسبة نتابع التطور الزمين

    املقابل التحول الكيميائي فينتج منحىن التطور الزمين 

  عرف  مث عني زمن نصف التفاعل ؟ 

باعتبار حجم t=0وأحسبها عند اللحظة   أعط عبارة السرعة احلجمية للتفاعل ؟

  يف هذه الدراسة يوجد عامل حركي ، عرف العامل احلركي مث اذكره 

  . علل  هل ميكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية؟

و  λللمزيج بداللة الناقليات املولية للشوارد σ(t)اكتب عبارة الناقلية النوعية 

يف عصرنا احلايل، فهو يستعمل يف تشخيص  تمن بني أهم االختصاصا )Radiothérapie(باإلشعاع النووي 

ةاألمراض و يف العالج، حيث يستعمل يف تدمري األورام و معاجلة احلاالت السرطاني
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27
��. 
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60ت حتصل مركز استشفائي على عينة من نواة الكوبال
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  λλλλوما وحدة . λλλλقته بثابت التفكك وعال 2/1t زمن نصف العمر

λ عدد األنوية االبتدائية املوجودة يف العينة احسب  و   60 للكوبالت

Aأن العينة غري فعالة يف العالج عندما يصبح نشاطها  � 0.25 A�.  

  60يف أي حلظة يلزم تزويد املركز االستشفائي بعينة جديدة من الكوبالت
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 :التمرين األول

ندرس التحول الكيميائي احلادث بني  محض األكساليك   

ml 0منزج حجم   t=0يف اللحظة   

-mol.L 2- 10 × 0.5تركيزه املويل 

اكتب املعادالت النصفية االلكترونية لألكسدة  -1

(aq)الداخلتان يف التفاعل مها 

أحسب كمية املادة االبتدائية للمتفاعالت   -2

يف نسبة هل املزيج االبتدائي  -3

قدم جدوال لتقدم هذا التفاعل   -4

  .احسب التقدم األعظمي  -5

بطريقة فيزيائية مناسبة نتابع التطور الزمين  -6

التحول الكيميائي فينتج منحىن التطور الزمين 

عرف  مث عني زمن نصف التفاعل ؟  -أ

أعط عبارة السرعة احلجمية للتفاعل ؟  -ب

يف هذه الدراسة يوجد عامل حركي ، عرف العامل احلركي مث اذكره    -ج 

هل ميكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية؟  -7

اكتب عبارة الناقلية النوعية   -8

  :التمرين الثاني

باإلشعاع النووي العالج أصبح   

األمراض و يف العالج، حيث يستعمل يف تدمري األورام و معاجلة احلاالت السرطاني

لكوبالتاالنوية املشعة ل املنبعث من

عرف النواة املشعة ؟ وماذا  -1

60  تتفكك نواة الكوبالت -2

27
��

حتصل مركز استشفائي على عينة من نواة الكوبال - 3

 نشاطها اإلشعاعي وأن. األزمنة

زمن نصف العمرأعط تعريف   . أ

λثابت التفكك عني    -ب

أن العينة غري فعالة يف العالج عندما يصبح نشاطها  عتربن -4

يف أي حلظة يلزم تزويد املركز االستشفائي بعينة جديدة من الكوبالت -  


