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  04الثانیة باك علوم ح واألرض :المستوى ثانویة سیدي احمد بناصر التأھیلیـة: المؤسسة

 2009-2008: دراسیـةـة الــالسن  الفیـزیـاء والكـیمیــاء: ادةـــالم

 أحـمــد الـدالءي: األستــاذ  الـدورة األولـى  02 المستمرة   المراقبة  فرض

 )نقط 10(   الكیمیاء

I- نحضـر حجمـاml100V  11من محلـول حمض اإلیثانویـك تركیـزه l.mol10C  وذلك بإذابـةg6,0  مـن حمض اإلیثانویك

COOHCH3
8,2pHالمحلول أعطى  pHقیاس. في الماء المقطر   .1:نعطي

3 mol.g60)COOHCH(M .  

 )ن  75 ,0 ( .المتدخلتین في التفاعل حمض/قاعدةاكتب معادلة التفاعل الحاصل وحدد المزدوجتین  .1
 )ن  1 ( .احسب كمیة المادة البدئیة للمتفاعالت .2
 )ن  1 (  .أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل  .3

أحسب التركیز النھائي  .4 
f3OH   لألیوناتOH3 ن  1 ( .و استنتج كمیة المادة النھائیة لھذه األیونات( 

 )ن  75 ,0 (  .للتفاعل fxو التقدم النھائي  maxxحدد قیمتي التقدم األقصى  .5

 )ن  1 ( . واستنتج ثم أعط حصیلة المادة النھائیة للمجموعة  .6
II-  لموصلیة انقیس  عند لثالثة محالیل لحمض اإلیثانویك ذات تراكیز مولیة مختلفة

25°C فنحصل على النتائج التالیة:  

تركیز الحدد  .1 
f3OH   بداللة و 

COOCH3

  و  
OH3

بالنسبة  ھ، واحسب قیمت

  )ن  25 ,1 ( .لكل محلول عند التوازن

بداللة حدد نسبة التقدم النھائي .2 
f3OH  و التركیز البدئيCن  5 ,1 ( ماذا تستنتج؟ . ، واحسب قیمتھا بالنسبة لكل محلول( 

بداللةéq,rQعند التوازن خارج التفاعل تعبیرحدد  .3 
f3OH والتركیز البدئيC، ن  1,75 ( ماذا تستنتج؟ .بالنسبة لكل محلول ھواحسب قیمت(  

12:  نعطي 

OH
mol.m.mS0,35

3

     12و

COOCH
mol.m.mS09,4

3

   

 )نقط 10(   الفیزیاء
I- تنیومنویدة النب Np239

PuAحیث تتحول ھذه النویدة إلى البلوتونیوم إشعاعیة النشاط 93
Z.  

Np239اكتب معادلة تفتت النویدة  )1
 )ن  Pu. ) 1للنویدة   Z و Aمحددا قیمتي  93

 )ن  1 ( .اشرح میكانیزم النشاط اإلشعاعي )2

Np239 تنیومالنب طاقة الربط بالنسبة لنویة لنواةأحسب  )3
 )ن  25 ,1 ( .93

Np239الطاقة المحررة خالل تفتت نویدة  Mevأحسب بالوحدة  )4
 )ن  1 ( .93

: باستعمال قانون التناقص اإلشعاعي أثبت العالقة التالیة )5  t.mmLn 0   0حیثm : 0المشعة عند اللحظة  العینةكتلةt       ، 

 )ن  1 ( .الثابتة اإلشعاعیة و  tالمشعة عند اللحظة  العینةكتلة  mو
یمثل المنحنى جانبھ تغیرات  )6 mmLn  .بداللة الزمن 0

 )ن  5 ,0 (. لنویدة مشعة عرف ثابتة الزمن  .6-1
عمر النصف  عرف .6-2

2
1t ن  5 ,0 ( .لنویدة مشعة( 

 واستنتج عمر النصف حدد مبیانیا الثابتة  .6-3
2

1t لنویدةلNp239
 )ن  1 (.93

100m(m(التي تكون فیھا كتلة العینة المتبقیة ھي 1tحدد اللحظة  )7 0.) 1  ن( 

II- 12الكربون )C12
C14( 14و الكربون)  6

 .نظیرین لعنصر الكربون)  6

C12 :لنویدتینكل من اأحسب طاقة الربط بالنسبة لنویة ل )1
C14و  6

  )ن  25 ,1 ( .6

C14ھل یمكن تفسیر أن )2
  )ن  5 ,0 (  .نویدة مشعة 6

2c.Mev5,931u1: معطیات   

Np239  زــالرم
93  PuA

Z    C12
6  C14

6  H1
1  n1

0  

u(  07668,239  00063,239  410.5,5( ةـالكتل   12  14,0032 1,00727 1,00866  

  

        المحلـــول

)l.mol(C 1  210.5  210   310.5   

)m.mS( 1  3,34  3,15  7,10  




