
   مرزق ا  -ج29/11/2011                                                                                                                               ا                        

  ت3:ا                         د  ولا ر ااا ة                                            ة ا2: ا   

  م 6.5:  ا اول    

  .وفق تفاعل نعتبره كلياC2H2O4مع حمض األوكساليك -MnO4في وسط حمضي تتفاعل شوارد البرمنغنات    

  ،C1=5.10-1(mol/l)وتركيزه V1=50(ml)حجمهC2H2O4لحمض االوكساليك (S1)نحضر في كأس محلوال 

+MnO4-(K (لبرمنغنات البوتاسيوم(S2)ونحضر في كأس أخر محلوال    C2=10-1(mol/l)وتركيزه V2=50(ml)المحمض حجمه +

الداخلة (ox/red)تعطى الثنائيات . عند مزج المحلولين نالحظ صعود غاز يعكر رائق الكلس ،واختفاء اللون البنفسجي لشوارد البرمنغنات

Mn2+)MnO4-(،(CO2 /: في التفاعل /C2H2O4) .  

. اكتب معادلة التفاعل الحادث.1

.للتفاعل  Xmaxانجز جدوال لتقدم هذا التفاعل، وحدد التقدم االعظمي .2

.]+Mn2[و tفي اللحظة Xأوجد العالقة بين تقدم التفاعل .3

.ممثل بالشكلالناتجة فنحصل على المنحنى ال+Mn2تركيز شوارد نتتبع .4

  .، وحدد قيمتهt1/2عرف زمن نصف التفاعل  .1.4

  .]+Mn2[عبارتها بداللة للتفاعل واستنتجعرف السرعة الحجمية .2.4

  t =0(s): عين قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظتين.3.4

  .t =80(s)و 

  .المتشكلCO2يمكن تتبع التحول السابق بقياس حجم غاز .5

  :بداللةسرعة الحجمية للتفاعلعبارة الاكتب-

        Vsوحجم المزيج التفاعليVmالحجم المولي لغازCO2 في الشروط  

     .المتشكلCO2حجم غازVCO2و .النظامية        

     t =20(s)      المنطلق في الشروط النظامية عند اللحظةCO2احسب حجم غاز- 6       

    اا07 : م م  

  يرتكز إنتاج الطاقة في المفاعالت النووية اليابانية على االنشطار النووي

في هذا في هذا العامإال انه خالل تفاعالت االنشطار تتولد بعض النوى اإلشعاعية النشاط التي قد تضر بالبيئة كما حدث   235ورانيوم للي

شتر كما تجرى أبحاث حول كيفية تطوير إنتاج الطاقة النووية باالعتماد على على سلم ري9البلد نتيجة الزلزال الذي ضربها حيث بلغت شدته 

  .ين االندماج النووي لنظائر عنصر الهيدروج

  : المعطيات 

  235U238U   146Ce  85Se  النواة

u234كتلته بوحدة ,9934  238,0003  145,8782  84,9033  

NAعدد افوقادرو  =6,02 .1023 moL-1  

M(235U) = 235g/mol ،1u= 931: 235يورانيوم الكتلة المولية لل ,5 Mev/c2  

  نترون  بروتون  الدقيقة

  u1,00728  1,00866كتلتها بوحدة 



I -23592    يؤدي تفاعل االنشطار النووي الذي يحدث في قلب مفاعل نووي اثر تصادم نواة اليورانيومU يومر بنترون إلى تكون نواة السي  

   14658Ce نواة السيلنيومSe3485 النتروناتوعدد من.  

.اكتب معادلة التفاعل النووي الحادث-1

235Uمن  1gالطاقة الناتجة من انشطار نواة واحدة من اليورانيوم ثم استنتج الطاقة الناتجة عن انشطار  Mevاحسب بالـ-2

.ث دقائقمع انبعا14659Prالة نواة برازيوديم 58Ceيوم ر تتحول تلقائيا نواة السي-3

.اكتب معادلة التفكك وحدد نوع الدقائق الناتجة  - أ

  : وعلما ان ثابت النشاط اإلشعاعي لنواة السيزيوم ه 146Ceيوم ر من عينة نوى السي %99احسب المدة الزمنية الالزمة لتحول   - ب

λ = 5,13.10-2 min-1  

  رارهما وقارن استق146Ceيوم ر و الس235احسب طاقة الربط لنواة اليورانيوم -4

  . 235اليورانيوم مثل مخطط الحصيلة الطاقوية للتفاعل انشطار-5

  ا ا  :6.5 م  

  . t1/2=14,3joursو نصف عمره β–كيصدر تفك.،مشع يستعمل في الطب النووي 31إصطناعي للفوسفورنظير32الفوسفور

  ؟32ما هو تركيب نواة الفوسفور)أ/ 1

  ؟β–درة عند تفكك ما هي الجسيمة الصا) بـ

  .32و اكتب معادلة تفكك الفوسفور) قانونا اإلنحفاظ (أذكر قانونا صودي ) جـ

   m0=10,0.10-9gكثلتها   32لدينا عيّنة من الفوسفور ، t=0حظة لفي ال/ 2

  ؟m0الذي تحتويه العيّنة N0ما هو عدد األنوية   )أ

  .λو ثابث اإلشعاع t1/2ثم أوجد العالقة بين t1/2عرف زمن نصف العمر) بـ

  .λاإلشعاع ثابتو tعدد األنوية في لحظةN(t)بداللة A(t)أعط تعريف النشاط اإلشعاعي لعيّنة مشعة و اكتب عبارة ) جـ

  .t=0أحسب مقدار النشاط اإلشعاعي في اللحظة ) د

  ن النشاط اإلبتدائي ؟م%10بــــــــــــالنشاط اإلشعاعي تناقصالتي من أجلها يt1ما هي اللحظة  ) ه

  :باختيار سلم رسم مناسب A=f(t)أكمل الجدول التالي ثم ارسم البيان / 3

5t1/2  4t1/2  3t1/2  2t1/2  t1/2  0  t(jours)

          A(Bq)  

، ماذا 31ور طاقة الربط لكل نوية و قارنها مع طاقة الربط لكل نوية لنواة الفسفثم استنتج 32أحسب طاقة الربط لنواة الفوسفور ) أ/ 4

  تستنتج ؟ 

 m(32P)=5,31.10-26Kg:32الفوسفورنواة كثلة :المعطيات

11Na:مستخرج من الجدول الدوري ; 12Mg ; 13Al ; 14Si ; 15P ; 16S ; 17Cl.  

)1u=931,5Mev/C2    ،EL/A:  يعطى P31
15 )=8,48Mev/nucléon       

                                                                                                    ذا :  ع روا  


