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 )نقط 10(   الكیمیاء

  . الحمض لھذا مائیا محلوال التمرین ھذا في سندرس .الفلوریدریك حمض باستعمال كیمیائیا الزجاج نحت یمكن

محلول  على فنحصل الماء المقطر إلیھا نضیف ثم HFالفلوریدریك  حمض من mكتلة  ml100فئة  من معیاریة حوجلة في نضع )1

0S  13تركیزه
0 l.mol10.5C  

 )ن  m.  ) 1الكتلة  احسب .1-1

410.3,6K التفاعل بھذا المقرون التوازن ثابتة نعطي ،الماء و الفلوریدریك حمض بین التفاعل معادلة كتبأ .1-2  . ) 0, 75  ن( 

 )ن  1 (. التفاعل لھذا التقدم جدول ئأنش .1-3

 التقدم النھائي نسبة عن عبر .1-4 OH[و  0C بداللة    )ن  1 (. التوازن عند ]3

OH[و  0Cبداللة التوازن حالة في التفاعل خارج تعبیر وجدأ .1-5   )ن  1 (.  ]3

  )ن  1 (.المحلول في یونات الموجودةلأل األیونیة المولیة الموصلیة بداللة التوازن عند الفلوریدریك حمض لمحلول  الموصلیة عن عبر )2

0Sالمحلول موصلیة قیاس أعطى )3 C25 عند 1S.m 0.061 -القیمة     )ن  1,75 (:   التاليل الجدو اتمم 

iC)1l.mol التركیز  المحلول (  الموصلیة  )S.m ( -1  ]OH3[ )1l.mol (  نسبة التقدم النھائي    التوازنثابتة K  

0S  310.5   0,061        

1S  210   0,089  310.2,2       

12التركیز ذي الفلوریدریكحمض ل 1Sمحلول باستعمال الدراسة نفس ننجز )4
1 l.mol10C )ستنتجا). الجدول نفسفي  مدونة النتائج 

  :على المحلول تركیز تأثیر
 )ن  75 ,0 (. النھائي التقدم نسبة .4-1
 )ن  75 ,0 (  التوازن عند التفاعل خارج .4-2
 )ن  1 (  .1Sالمحلول  pHو 0Sالمحلول  pHحسب أ )5

 :معطیات
123

F
molm.S10.54.5   123 ؛

OH
mol.m.S10.0,35

3

  1  ؛mol.g18M(F) 1 ؛mol.g1M(H)   

  
 )نقط 10(  02 الفیزیاء

Cs137نواة السیزیوم 
  .Baعلما أن النواة المتولدة ھي الباریوم. إشعاعیة النشاط  55

 )ن  1 (.  أعط تعریف نواة مشعة .1
  )ن  Cs137  .) 0,75أكتب معادلة تفتت ھذه نواة .2
 )ن     .)1اشرح میكانیزم النشاط اإلشعاعي .3
 )ن  75 ,0(.   أعط تعریف طاقة الربط لنواة .4
   )ن   1(. إلى نویات متفرقة وساكنة 137السیزیومأحسب الطاقة الالزمة لتشظیة نواة  .5
  )ن  1 (.  انطالقا من نویات متفرقة وساكنة 137السیزیومما الطاقة المحررة عند تتكون نواة  .6
Cs137نواة السیزیوم الطاقة الناتجة عن تفتت eVأحسب باإللكترون فولط  .7

 )ن  1 (.   55

0tنتوفر عند اللحظة  .8  كتلتھا 137على عینة من السیزیوم ،g10m0   . 

0tالموجودة في العینة عند اللحظة  0Nأحسب عدد النویدات  .1- 8   .)1   ن( 

 )ن   1(؟     25%تكون نسبة السیزیوم المتبقي ھي  tفي أي لحظة  .2- 8
 )ن  5 ,1(.  ، واستنتج الطاقة الكلیة الناتجة عن ھذا التفتت بالجول tأوجد كتلة السیزیوم المتفتتة عند  .3- 8

s10.19,1)Cs(t: نعطي 9137
552

1     ؛u90581,136)Ba(m     ؛u90707,136)Cs(m 137
55    2؛c.Mev5,931u1   

123ثابتة أفوكادرو 
A mol10.6N     1137؛

55 mol.g137)Cs(M   ؛u10.5,5)(m 4   ؛J10.6,1eV1 19 

  




