
   2016/2017موسم الدراسي: ـال                                                                            اإلخوة رباح       ةثانوي

  ساعة 2مدة: ـال                                                             تقر      3و 3+2+1ع ت 3األقسام: 

  في العلوم الفيزيائيةاختبار الفصل األول 

  التمرين األول:

الثالثي مكن تسريعه بوسيط مثل شوارد احلديدـي للماء األكسجيين حتول كيميائي بطيء يـالتفكك الذات
3

)( aqFe،التحول  هذا ينمذج

                         معادلة:ـبالالتام      OHOOH gaq 2222 22 

نتابع التحول بالطريقة الفيزيائية قياس الضغط  2OP 2ثنائي األكسجنيلغازO ،عند حضر وسط التفاعل حيث الناتج خالل الزمن

mLVبوضع حجم 0tاللحظة 200  11ركيزه املويل الـماء األكسجيين ت من
0 105   LmolC  داخل دورق

LVحيز الفارغ من الدورقـخالل الزمن يف ال املنطلق 2Oيتجمع غاز ثنائي األكسجني، 1نسيب رـمانومتـب موصول 25,0  عند

Cدرجة حرارة ثابة 28 من رسم البيان، نتائج املتابعة الزمنية لتطور التفاعل مكنت   tfPO 
2

  -1-الـمبني يف الشكل 

ما املقصود بالوسيط، ما نوع الوساطة يف التجربة؟ أ/-1

  بالطرق الفيزيائية؟ كيميائي  حولـما هي ايـجابية متابعة تب/ 

أ/ حدد الثنائيتني-2 dOx Re/ .الداخلة يف التفاعل مث أكتب املعادلتني النصفيتني لألكسدة واإلرجاع 

.fxب/ انشئ جدول تقدم التفاعل، مث عني قيمة التقدم النهائي 

ـــداللة:ب tx)(تقدم التفاعل عبارة اوجد أ/-3 2OP)2ضغط غازO،(V (احليز الفارغ من الدورق)، (درجة احلرارة) وR.

ب/ أحسب عند زمن نصف التفاعل   2/12
tPOمث عني قيمة زمن نصف التفاعل ،

2
1t.

2022الرتكيز املويل ج/ عني ][ OH  للماء األكسجيين عند اللحظةmin201 t.

�vovأ/ عرف-4ƨǳȏƾƥ�Ƣē°ƢƦǟ�Ƥ Ƭǯ¢�Ľ�ǲǟƢǨƬǴǳ�ƨȈǸƴū¦�ƨǟǂǈǳ¦ 2OP،V،،R 0و حجم حملول املاء األكسجيينV.

min201عند اللحظة vovب/ احسب قيمة  t سرعةالمث استنتج قيمة'v 1ختفاء املاء األكسجيين عند نفس اللحظةإلt.

5-ƨȈǯǂƷ�ƨǇ¦°ƾƥ�ǶƬĔ2) جتارب يف ظروف خمتلفة:3التفاعل السابق املتابع زمنيا، وبنفس الرتكيب املويل السابق ملزيج التفاعل حنقق ( 

  من املاء املقطر. mL20 مع اضافة حجم  C20: يف درجة احلرارة01جتربة 

.C20: يف درجة احلرارة02جتربة 

.C30: يف درجة احلرارة03جتربة 

تطور كمية مادة املاء األكسجيين متابعة
22OHn  مكنت من رسم املنحنيات البيانية:خالل الزمن للتجارب السابقةabc الـمبينة يف ,,

  .-2-الشكل

  تـجربة.أ/ عني الـمنحىن البيانـي الـمناسب لكل 

  ب/ من مقارنة ظروف كل تـجربة أبرز العوامل احلركية املدروسة. 

   اليت تؤثر عليها هذه العوامل احلركية.مقادير الفيزيائية ـال أهم ج/ باإلعتماد على املنحنيات أذكر

SIRثابت الغازات الـمثالية :   يعطى 31,8           :33101التحويل mL    ،)(273)( ckT  .

.: العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل2                                                                        لغاز الناتج في الفراغ من الدورق.ل الضغط : جهاز قياس 1

3من  1صفحة   



التمرين الثــانــي:

I- جند يف تركيب األورام السرطانية نسبة مرتفعة من عنصر الفلورFتقنية يف جسم مريض ب ومتابعة إنتشاره ، لذا لتحديد موقع الورم

F18من أنوية نظري الفلوربـها كمية  Dجبرعة (عينة)  0tالتصوير الطيب، يتم حقن املريض عند اللحظة 
املشع، الذي يصدر  9

.nإىل نرتون pجسيمات بتحويل بروتون

"نواة مشعةما الـمقصود بــــــ "-1

F18معادلة التفكك النووي للنواةأكتب  -2
NaNeONمث تعرف على النواة املتولدة من بني األنوية التالية: 9 111087 ,,,.

II- نتابع خالل الزمن تطور النسبة tN

N0
)0N عدد األنوية اإلبتدائية

فنحصل على البيان املبني يف  Dعدد األنوية املتبقية) للعينة tN)(و 

.-3-الشكل

عرب عن النسبة-1 tN

N0
.وثابت التفكك tالزمن بداللة:  

أحسب ثابت ، ثـم 2/1tحدد من البيان زمن نصف العمر -2

بوحدة  اإلشعاعي التفكك
1s.

اليت حقن 0tعند اللحظة  Dيقدر النشاط اإلشعاعي للعينة -3

BqAبــــ  فيها الـمريض 9
0 1065,3 .

حظة حقن املريضـاإلبتدائية ل 18نوية الفلور عدد أ 0Nأ/ أحسب

املتبقية يف جسم املريض  18ب/ أوجد بطريقتني عدد أنوية الفلور 

شهر.150بعد مرور 

.0Aمن النشاط اإلبتدائي  %80بنسبة  tA)(غري صاحلة للتصوير الطيب عندما يتناقص نشاط العينة Dتصبح العينة -4

يعطى بالعالقة: %80بنسبة  لتناقص نشاط العينةبني أن الزمن الالزم 
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t أحسب قيمة ،t.

:الثالثالتمرين 

 ، وعادة ينتج أحد نظائر البلوتونيوم اإلصطناعية القابل لإلنشطاربدون قصد عدة نظائر اصطناعية مشعةمفاعالت النووية ـينتج يف ال

nxMoTenPuالنووي وفق املعادلة: Z
1
0

102135
52

1
0

239
94 

.عرف تفاعل اإلنشطار النوويأ/ -1

.zوxب/ بقوانني اإلحنفاظ جد قيمة كل من

مولبيدانـلنواة ا ربط احسب طاقةمث  Eالنوويةعرف طاقة الربط -2 MoZ
102.

MoTeأ/ قارن استقرار النواتني املتولدتني-3 ، أيهما أكثر استقرار؟239مع نواة البلوتونيوم,

PuMoTeموقع األنوية: -4-عني على مـخطط أستون املرفق يف الشكلب/  ,,.

ج/ أحسب الطاقة الـمحررة عن انشطار نواة البلوتونيوم  Pu230
94.

gmأحسب قيمة الطاقة الـمحررة عن انشطار كتلة-4 10  239من البلوتونيوم.

  المعطيات:  uMom 8873,101102   ،  MeVTeE 655,1130135
52   ،
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MeVu   ،  upm 0073,11
1 ،  unm 0087,11

0 ، 1231002,6  molN A

-3-شكل

3من  2صفحة 



a

b

c


