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.ساعتان:المدةریاضیات3:المستوى

االمتحان األول في مادة العلوم الفیزیائیة

(التمرین األول )نقاط7:

Alلمتابعة تطور التحول الكیمیائي التام الحادث بین معدن األلمنیوم  (s) ومحلول حمض كلور الھدروجین(H+
(aq)+Cl-

(aq))  الذي

:ینمذج بمعادلة التفاعل الكیمیائي التالیة

2 Al(s) + 6 H+
(aq) = 2 Al3+

(aq) + 3 H2 (g

tندخل في اللحظة  = m0صفیحة من األلمنیوم كتلتھا  0 = 1,08 g جین حجمھ وبواسطة خیط داخل محلول حمض كلور الھدر

V = 90 mlهوتركیزC.رى نخرج الصفیحة ونزنھا ثم نعیدھا إلى المحلولومن لحظة إلى أخ.

لمقابل یمثل تغیرات كتلة صفیحةإن المنحني البیاني ا

mاأللمنیوم بداللة الزمن   = f(t). نعتبر حجم الوسط

.التفاعلي ثابتا خالل مدة التحول وأن درجة الحرارة ثابتة

النصفیتین االلكترونیتین لألكسدة  نالمعادلتیأكتب -1

الداخلتین)مؤكسد/مرجع(واالرجاع وحدد الثنائیتین  

.في التفاعل 

.جدول تقدم التفاعل أنشئ-2

ستوكیومتري؟ حدد المتفاعل المحد ھل المزیج -3

.ن لم یكن كذلكإ

.لمحلول كلور الھدروجین Cقیمة التركیز  ثم استنتج Xmaxأحسب التقدم األعظمي -4

.:أن بین-5
ାሿ�ሾ


=

 Ǥ







+Hشوارد  الختفاءأحسب السرعة الحجمیة -6
(aq)في اللحظتین:t = tو 0 = 4 min.

+Al3ثم أحسب حجم غاز الھدروجین المنطلق وتركیز شوارد t1/2عین زمن نصف التفاعل-7
(aq)

tلما  = t1/2.

M(Al):یعطى = 27 g/mol    و الحجم المولي:VM = 24 L/mol

(التمرین الثاني )نقاط7:

138,4هالذي نصف عمر210البولونیوم عنصر مشع لھ عدة نظائر ال یوجد منھا في الطبیعة سوى البولونیوم  jours وھو ،

.منھ كافیة لقتل شخص μg 1عنصر سام جدا إذا تم ابتالعھ أو استنشاقھ حیث 

ૡإن االشعاعات الصادرة من البولونیوم   
    تحطم الـــــــADN  أو تحویلھا إلى خالیا  في الخالیا مما یؤدي إلى قتلھا

.سرطانیة 

.عنصر مشع     ،  ال یوجد منھا في الطبیعة   ،  نصف العمر :بالعبارات التالیة دما لمقصو-أ-)1

؟84و    210:ما داللة العددین-ب  

.s-1و    jours-1:بوحدة   λأحسب قیمة ثابت النشاط االشعاعي -)2

.Mevبوحدة الــــــ210أحسب طاقة الربط لنواة البولونیوم -)3

.أكمل الجدول التالي، ثم رتب األنویة من األقل استقرارا إلى األكثر استقرارا-)4

ૡ
ૡ

ૡ
النواة

El(Mev):طاقة ربط النواة1640,00

7,90
طاقة الربط لكل نكلیون



(Mev/nucleon)

0,54

0,27

0,81

1,08

2 t(min)4 6 8 10 12 14 16 180

m (g)



.یعطي إحدى النواتین الموجودتین في الجدول السابق210إن تفكك البولونیوم -)5

.؟النواة مع التعلیلهحدد ھذ-أ

ھو نمط االشعاع الموافق لھذا التحول؟ام.الحاصلأكتب معادلة التفاعل النووي المنمذج للتحول -ب

حول وفاة الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات، )05/11/2013(حسب التقریر الطبي األولي لخبراء الطب الشرعي یوم -)6

أدت إلى )12/10/2004(بتاریخm0قیھ جرعة منھ كتلتھا اثر تل210توصل إلى أن سبب وفاتھ یعود إلى تسممھ بالبولونیوم 

باختبار عینات مختلفة من رفاتھ فوجد أن )05/09/2013(النتیجة یوم هوتم الوصول إلى ھذ)11/11/2004(وفاتھ بتاریخ 

3-10×5ھو 210النشاط االشعاعي المتوسط الناتج عن البولونیوم  Bq 1لكلgإذا اعتبرنا أن البولونیوم موزع .من رفاتھ

.بانتظام في جسم الضحیة

.اختبار العیناتمن الرفاة لحظة 1gأحسب عدد أنویة البولونیوم الموجودة  في -أ

)نعتبر لحظة تسممھ مبدأ  لألزمنة -ب t =0 1أحسب النشاط االشعاعي لــــــ  ( g أنمن جسم الضحیة یوم تسممھ، علما:

3245االختبار أجري بعد  joursمن تسممھ.

70:إذا كانت كتلة الضحیة ھي-جـ kg االبتدائیة الموجودة  في جسم الضحیة، ثم استنتج 210، أحسب عدد أنویة البولونیوم

.المستخدمة في تسمم الرئیس210للبولونیوم m0الكتلة 

1u:یعطي = 931,5 Mev/c2  ،mn = 1,0087 u  ،mp = 1,0073 u

m ( ૡ
 ) = 209,9368 u   ،NA = 6,02×1023 mol-1

(التمرین الثالث )نقاط6:

:لعنصر الھیلیوم عدة نظائر منھا المستقرة مثل
  و

:والمشعة مثل
 و

ૡ

.، نواة مشعةماذا نقصد بالنظائر-)1

یمكن للنواة  -)2
 أن تتفكك فتعطي نواة اللیثیوم

ما نمط ھذا التفكك؟ وما ھو التحول الذي یحدث داخل .غیر المثارة

النواة؟

یمثل الشكل المرفق مخططا للحصیلة .نواة أخرى لنفس العنصرإلنتاجیمكن أن یحدث تحول نووي بین نواتي ھیلیوم -)3

:باالعتماد عل ھذا المخطط.الطاقویة لھذا التحول

.Nثم    Zحدد قیمة  -أ

.yو  ’Aو A:استنتج قیمة كل من-ب

.واعط مدلولھما الفیزیائي│ │E2∆  و  │E1∆│: جد قیمتي-جـ

نواتین من استنتج الطاقة المحررة عند تفاعل -د
.معا  

من األنویة  1gأحسب الطاقة المحررة عند تفاعل -)4
.

mp:كتلة البروتون:یعطى = 1,00728 uكتلة النیترون ،:mn = 1,00866 u

NA:ادرو ڤعدد أفو = 6,02×1023 mol-1 ،1u = 931,5 Mev/c2

.أساتذة المادة....بالتوفیق للجمیع
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5632,2

5616,8

5603,9
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