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  تنظيم ورقة التحرير يؤخذ بعين ا��عتبار

  يعطى التعبير الحرفي قبل التطبيق العددي

  
  :نقط) 7(الكيمياء 

 Kوعلى ثابتة التوازن  �التركيز البدئي للمتفاع��ت على نسبة التقدم النهائي تأثير از التمرين هو إبر الهدف من هذا 

  بقياس الموصلية . 

  لهذا الغرض نح�� محلولين :

  

  1(المحلول(S  تركيزه �� = ��وموصليته  ���.��� ��5.10 = 3,5.10�� �.� �� . 

  2(المحلول(S  تركيزه �� = ��وموصليته  ���.��� ��5.10 = 1,1.10�� �.� �� . 

 

  نعطي :

�(������ � ) = 4,09.10�� �.� ����)�و    �����.� ) = 34,9.10�� �.� �.�����  

 

�������)أكتب معادلة تفاعل حمض ا��يثانويك  -1   ن)0,5(مع الماء . (

  ن)1(ان�� جدول التقدم لهذا التفاعل .-2

���]عبرعن التركيز -3
�]é�  و   �بد��لة موصلية المحلول�(������ � ����)�و  (   ن)0,75(. (

���]بد��لة  �التقدم النهائي للتفاعل  عبر عن نسبة-4
�]é�  ن)(0,75. �و  

  ن)1,5(في كل محلول . ماذا تستنتج ؟ ��و  ��أحسب نسبتي التقدم النهائي -5

  تكتب Kثابتة التوازن . وبين أن �é,�� اعط تعبير خارج التفاعل عند التوازن الموافقة لمعادلة التفاعل -6

     � =
�.��

���
  ن)1(. 

  ن)1,5(  قيمتي ثانتي التوازن في كل محلول . ماذا تستنتج ؟ ��و  ��أحسب -7

  

  تقط) : 13الفيزياء (

  نقط) :6( 1فيزياء 
  

����تفتت نويدة الراديوم ت
���لتعطي نويدة الرادون   ���

  . �واشعاع  �

  ن)Z   .)0,5و  Aأكتب معادلة التفتت وحدد -1

����أحسب الطاقة الناتجة عن تفتت نويدة الراديوم -2
  ن)1( . ���بالوحدة  ���

�استنتج بالجول الطاقة الناتجة عن تفتت عينة من الراديوم كتلتها -3 =   ن)0,75(. �� 0,5

����عمر النصف لنويدة الراديوم -4
��هو :   ��� �⁄ = 1620 ��� .  

�� نصفعرف عمر ال-4-1   ن)0,75(.  �لنويدة مشعة و اعط تعبيره بد��لة  ⁄�

����وما هي وحدتها في النظام العالمي للوحدات . احسب قيمتها بالنسبة للراديوم  �ماذا تمثل -4-2
���   ن)0,75(.  

����على عينة من الراديوم  t=0نتوفر عند لحظة -5
�كتلتها  ��� � = 0,1 �  .  

  ن)1(من العينة البدئية . %75ال��زمة لتفتت  ’tأحسب المدة الزمنية  -5-1

  ن)t=0 .)0,75الموجودة في العينة عند اللحظة  ��أحسب عدد النويدات -5-2

  ن)t=0 .)0,5للعينة عند اللحظة  ��استنتج النشاط ا��شعاعي -5-3
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  نعطي :
�� = 6,02.10�� �����       � ( ����

��� )= 226 �.�� ���         1� = 931,5 ��� .��� 

 

����  النويدة أو الدقيقة
���  ���

�  � 

 كتلتها 

  

m( ����
��� )= 225,9772 � 

  

M( ���
� = 221,9703 �)  m(�)= 4,0015 �  

  

 

  نقط) :7( 2فيزياء 
  

���يستعمل ا��ورانيوم الشطور -1
حرارية بنوترونات  نتيجة قذفه   235ا��ور انيوم  ��نتاج الطاقة النووية . حيث  ينشطر  ���

 فق المعادلة التالية :نننمذج هذا التحول النووي و، ذات ��عة ضعيفة 

  

� +��
��� ��

� → ��+��
��� �� +��

�� � � + � ���
�

�
�  

  ن)0,75(ا��نشطار النووي .عرف -1

  ن) y . )0,75و  xبيطبق قانون ا��نحفاظ حدد قيمتي العددين -2

)��أحسب -3 ���
��� ���طاقة الربط لنويدة ا��ورانيوم  (

  ن)1( . ���

���أحسب الطاقة الناتجة عن انشطار نويدة واحدة من ا��ورانيوم -4
  ن)1,25(. ���

���من ا��ورنيوم  1mgاستنتج الطاقة الناتجة عن انشطار -5
  ن)J .)1,25بالوحدة  ���

��ة التي ينتجها مفاعل نووي قدرته احسب الطاق-6 =   ن)0,5(خ��ل ساعة واحدة . �� �10

%30علما أن مردود المفاعل النووي هو -7 �����ورانيوم ل ’mأوجد الكتلة   
 التي يستهلكها المفاعل خ��ل ساعة واحدة . ���

  ن)1,5(

  نعطي :
  1� = 931,5 ��� .���        �� = 6,02.10�� �����        1��� = 1,6.10��� � 

 

���  النويدة او الدقيقة
���  ����

��   ����
���  ��

�  ���
�  ��

�  

 235,04394 90,90565 141,90931 1,00866 0,00055 1,00727 (u)الكتلة ب 

  
 

 

 

 

 

 

  منتديات علوم الحياة و ا��رض بأصيلة




