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  . 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)  . 0,5الكتلة  احسب .1- 1
410.3,6Kالتفاعل  بھذا المقرون التوازن ثابتة ، نعطيالماء و الفلوریدریك حمض بین التفاعل معادلة أكتب .2- 1 )  . 0, 5  ن( 
 )ن  5 ,0 . (التفاعل لھذا التقدم جدول أنشئ .3- 1

 التقدم النھائي نسبة عن عبر .4- 1 OH[و  0Cبداللة     )ن  0,75 . (التوازن عند] 3

OH[و  0Cبداللة التوازن حالة في التفاعل خارج تعبیر أوجد .5- 1   )ن  1 ].  (3
ن  0,75 . (المحلول في لألیونات الموجودة األیونیة المولیة الموصلیة بداللة التوازن عند الفلوریدریك حمض لمحلول الموصلیة  عن عبر )2
(  
0Sالمحلول موصلیة قیاس أعطى )3 C25عند  1S.m 0.061 -القیمة     )ن  1,5 (:   التاليل الجدو اتمم 

iC)1l.molالتركیز   المحلول (   الموصلیة )S.m ( -1  ]OH3 [)1l.mol (   نسبة التقدم النھائي   التوازن ثابتةK  

0S  310.5   0,061        

1S  210   0,089  310.2,2       

12التركیز الفلوریدریك ذيحمض ل 1Sمحلول باستعمال الدراسة نفس ننجز )4
1 l.mol10C )استنتج). الجدول في نفس مدونة النتائج 

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

 )ن  1 (  .1Sالمحلول  pHو 0Sالمحلول  pHأحسب  )5

123 :معطیات

F
molm.S10.54.5    123؛

OH
mol.m.S10.0,35

3

 
  1mol.g1M(H) ؛ 1mol.g18M(F) ؛   

  )نقط 7( 1الفیزیـــــاء 

C14النویدة 
ans5580tإشعاعیة النشاط ونصف عمرھا 6

2
1  .تبقى نسبة النویدةC14  ثابتة عند الكائنات الحیة ولكن بعد وفاتھا تتناقص ھذه

اكتشف قبر توت عنخ آمون سلیما بوادي الملوك بالقرب من األقصر بمصر، و كانت توجد  قطعة جلدیة  .النسبة ویمكن بذلك تحدید تاریخ الوفاة
  .دید الحقبة التي حكم فیھا ھذا الفرعوننرید تح. بقبره

ن  B6.) 0,75 ؛N7 ؛O8:المتولدة من بین النویدات التالیة ةثم تعرف النوید اإلشعاعي النشاط C14اكتب معادلة تفتت نویدة الكربون - 1

(  
 )ن  0,75 ( .اكتب تعبیر قانون التناقص اإلشعاعي - 2

 بعمر النصف أعط العالقة التي تربط ثابتة الزمن  - 3
2

1t للنویدة C14 . أحسب قیمة. ) 1  ن( 

 )ن  C14. ) 0,5للنویدة استنتج قیمة الثابتة اإلشعاعیة  - 4

 )ن  0,75 (  ؟ aماھي وحدة . لعینة مشعة aعرف النشاط  - 5
0tالنشاط اإلشعاعي عند اللحظة  0aو  tو  بداللة  aأوجد تعبیر النشاط اإلشعاعي  - 6 . ) 1  ن( 

تفتتا في الثانیة لكل غرام واحد  0,138قیاس قیمة النشاط اإلشعاعي لنویدة الكربون لقطعة الجلد التي وجدت في قبر توت عنخ آمون أعطى  - 7
 .بالنسبة لكائن حي 0,209من الكربون؛ بینما تلك القیمة تساوي 

  )ن  1 (. حدد بالسنوات عمر قطعة الجلد .1- 7
  )ن  1 ( ، في أي حقبة عاش الفرعون توت عنخ آمون؟1995علما أن القیاسات تمت سنة  .2- 7

 )نقط 5,5( 2الفیزیـــــاء 

Po210تعتبر نویدة البولونیوم - 1
 .إشعاعیة النشاط  84

Po210ل Eاحسب  -1.2  )ن E.  )0,5عرف طاقة الربط -1.1
  ) ن 0,75( .استنتج طاقة الربط بالنسبة لنویة -1.3  )ن Mev. )0,5ب 84

PbAتتفتت نویدة البولونیوم لتعطي نویدة الرصاص - 2
Z.  

  )ن 0,75( .أكتب معادلة ھدا التفتتاعتمادا على قوانین اإلنحفاظ  -1.2
  )ن  1 ( .ثم بالجول Mevاحسب الطاقة الناتجة عن ھدا التفتت ب -1.3
Po210أعطت قیاسات نشاط عینة مشعة من نویدة البولونیوم -1.4

jours80t1في اللحظتین 84  وjours160t 2   القیمتین

Bq108a 20
1   وBq101,5a 20

2  .احسب عمر النصف لنویدة البولونیومPo210
  )ن  1,5 ( .84

  )ن  Bq1  .)0,5ماذا یمثل  -1.5

 :نعطي   0008,210Pom 210
84 ،   9935,205Pbm 206

82 ،   0026,4m  0073,1mp ، 0087,1mn و

Mev5,9311   ؛J10.6,1eV1 19  
  واللــھ ولـــــي التوفیــــــــــــــــــــــــــق




