
 2+1 ع ت3: األقسام ثانویة احمد بن عبد الرزاق
  ساعات3: المدة    

إختبـــــــــار الفصل األول يف مادة العلـــــــــوم الفيزيـــــــــائية  

 ) نقطة12(الجزء األول  
 )نقاط4(: التمرین األول 

  :مثیل بروبان ھو تفاعل بطئ وتام معادلة التفاعل ھي -2-كلورو-2إن إماھة 
،ثم ندخل خلیة  )كمیة زائدة( من الماء المقطر 150mLمثیل بروبان في بیشر یحتوي على -2-كلورو-2 من n0=3.7.10-3mol ندخل كمیة t=0في اللحظة 

 قیاس الناقلیة
  وبقیت ثابة بعد ذلكσf=9.1mS.cm-1 وجدنا الناقلیة  t=400s وفي اللحظة σ=0 وجدنا الناقلیة النوعیة t=0في اللحظة 

 .إشرح لماذا یمكن متابعة ھذا التحول عن طریق قیاس الناقلیة -1
 أنشئ جدول التقدم-2
 حدد قیمة التقدم االعظمي-3
        یعطى التقدم بالعالقة tبین انھ في اللحظة -4

 x(t1)  أحسب التقدم  σ1=5.1mS.cm-1 كانت الناقلیة النوعیة للمزیج t1 اللحظة في) أ-5
 (M=92.5g/mol). مثیل بروبان غیر الممیھ عند ھذه اللحظة -2-كلورو-2إستنتج كتلة )  بــ

  )نقاط4(  التمرین الثاني 
  یوم138 ھو 210 عمر النصف للبولونیوم  α معطیا جسیمات Pb نشط اشعاعیا حیث یتفكك الى نظیر الرصاص 84Po210   210البلونیوم 

  للنواة المتولدة z وAاكتب معادلة التفكك ثم حدد -1
 )λ(احسب ثابت االشعاع - 2
 احسب عدد انویة A0=1010Bq:  ھو t=0 عند 210نشاط عینة من البولنیوم - 3

  الموجودة في العینة210البولنیوم 
  t النشاط االشعاعي عند اللحظة A(t) و A0اكتب العالقة بین -4
 Pbما المدة الزمنیة الالزمة حتى تتفكك ربع العینة الى الرصاص -5
 و t ، عبر عن المردود بداللة ∂ =  حیث  ∂ یعرف مردود النشاط االشعاعي -6

t1/2 عندما ∂  ثم احسب t=1jour 

 )نقاط4(: التمرین الثالث  
  (Mev)                                       بـــ  احسب طاقة ربط النواة بالنسبة للنواتین   )أ-1

  ثم حدد اي النواتین اكثر استقرارا  (Mev)احسب طاقة ربط كل نویة عند كل نواة  بــــ )  بـ 
 μتعطى الكتل بوحدة الكتلة الذریة 

238U 206Pb 1n 1p 
238.0508 206.0120 1.0085 1.0073 

 : حسب المعادلة الحصیلة التالیة  β- و  α نشطة اشعاعیا على اثر سلسلة من التفككات المتتالیة لــ  238نواة الیورانیوم  ) جـ
    (y) و  (x)عین 

لتحدید عمر االرض نأخذ عینة من الصخور التي تتشكل من الیرانیوم ، ثم نقوم بدراسة تناقص كتلة الیورانیوم مع مرور الزمن وتزاید كمیة الرصاص الموازیة - 2
 . لنواة الیورانیوم 

 الصخور من العینة لھذه الزمن بداللة          نعطي منحنى یعبر عن عدد األنویة 
  النویة الیورانیومNU(0)إستنتج من المنحنى الكمیة االبتدائیة  ) أ

  للیورانیوم            )متوسط عمر نواة الیورانیوم(استنتج من البیان ثابت الزمن  ) ب
 λ               ثم إستنتج قیمة ثابت التھافت   

  ، ثم احسب عدد االنویةNU(0) بداللة الزمن و NU(t)أكتب عبارة تغیر عدد االنویة )جـ
 . ثم تحقق من ذلك من البیانt1=1.5.109ans   الیورانیوم المتبقیة بعد مرور زمن قدره 

   tterreإذا كانت كمیة الرصاص الموجود في العینة الصخریة في الزمن  )د
  2.5.1012 تساوي NPb(terre)             نرمز لھا بالرمز 

  :      NPb(terre) .    NU(0).     NU(terre)اكتب العبارة التي تربط بین      -
  لذرة الیورانیومNU(terre)أحسب كمیة      -

 استنتج عمرالعینة الصخریة اي عمر االرض     - 

غماري یحیى  



 )كمیاء(تمرین تجریبي  
  في لحظات مختلفة (aq)(-K++I) لیود البوتاسیوم S2 مع حجم من محلول (aq)(-2K++S2O82) لبیروكسیدیكبریتات البوتاسیوم S1نمزج حجما من محلول مائي 

  :فیحدث التفاعل التالي 
نعایر ثنائي الیود المتشكل خالل التحول الكمیائي ، .  في لحظات مختلفة ، نبردھا بوضعھا في الجلید الذائب 200mLنقوم باخذ اجزاء متساویة من المزیج وتساوي 

  ]   I2[ثم نرسم المنحنى الذي یمثل تغیرات التركیز المولي 
 لماذا نبرد االجزاء في الجلید -1
ذكر بمدأ المعایرة وارسم التجھیز الالزم لذلك -2
 عرف التكافؤ -3
 عرف زمن نصف التفاعل ثم عین  قیمتھ ؟  -4
 t=25min و t=0sعرف السرعة الحجمیة واحسب قیمتھا عند اللحظة  -5

 استغل المنحنى الیجاد قیم السرعة  وذلك لتوضیح الطریقة : مالحظة ھامة
 قص المنحنى في االسفل ووضح علیھ الطریقة واضفھ الى ورقة االجابة

 )معرفة نسبة التلوث في الجو(وضعیة إدمــــــــــــــــــــــــاجیة   
  غاز ملوث للجو مصادره كثیرة منھا محطات انتاج الكھرباء ، محركات الدیزل ،محطات تكریر البترول ، مصانع حمض الكبریت SO2غاز ثاني اكسید الكبریت 

 g       10-5×2یتشكل عندما تتاكسد الشوائب المحتواة على الكبریت بواسطة اكسجین الھواء، یعتبر الھواء ملوثا اذا تجاوزت فیھ كتلة غاز ثاني اكسید الكبریت
 لكل متر مكعب من الھواء

  من الھواء بعد تنقیتھ من الغبار وحللھا في 2m3من اجل ان یعرف استاذ الكمیاء جو المدینة ھل ھو ملوث ام ال حسب المقیاس السابق اخذ بواسطة المضخة 
250ml من الماء المقطر ، بحیث یتحلل غاز ثنائي اكسید الكبریت في الماء ، ویكون قد تشكل محلوال مائیا (S) وذلك بغرض معایرتھا بوجود التالمیذ  

 -K++MnO4) ( لبرمنغنات البوتاسیوم  (S0) ووضعوه في بیشر ومألوا سحاحة مدرجة بمحلول (S)اخذ التالمیذ المحلول . وكلف التالمیذ بالقیام بھذا العمل 
  C0=10-4mol/lتركیزه المولي 

 MnO4-(aq)/Mn2+(aq)   و     SO42-(aq)/SO2(aq):  المشاركة في التفاعل ھي Ox/Redالثنائیات 
 اكتب المعادلتین النصفیتین االلكترونیتین ثم معادلة االكسدة واالرجاع -1
 انشا جدوال لتقدم تفاعل المعایرة -2
  5n(MnO4-)=2n(SO2): إعتمادا على الجدول التقدم ، بین انھ عند التكافؤیكون لدینا  -3
 VE=8.8Ml من اجل بلوغ التكافؤ سكبنا من السحاحة حجما من برمنغنات البوتاسیوم قدره  -4

 ماھي كمیة مادة البرمنغات في ھذا الحجم؟  )      أ
   (S)استنتج كمیة مادة ثاني اكسید الكبریت في المحلول )بـ
  من الھواء 1m3  في SO 2احسب كتلة غاز )جـ

 ھل یعتبر جو المدینة ملوثا حسب المقیاس السابق ؟ -5

 اساتذة املادة: بالتوفيقق 


