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 التمرين األول كيمياء

BH، ولحمضها الموافق ب Bالكافيين قاعدة ، وللتبسيط نرمز اليها بالحرف 


. 

HOتفاعل الكافيين مع الماء تفاعل محدود ، ينتج أيونات الهيدروكسيد 


Vتساوي موصلية محلول حجمه .  1  وتركيزه 

2 1
C 10 mo .

   ،
2 1

3.7 .10 S.m
    25عند C. 

 .، وأنشئ الجدول الوصفي للتفاعلأكتب معادلة تفاعل الكافيين مع الماء( 1

BHنعتبر الموصلية المولية ل  (2


 .مهملة ، حدد التركيز النهائي أليونات الهيدروكسيد في المحلول

 .استنتج التركيز النهائي للكافيين في المحلول( 3

 .لمعادلة التفاعلحدد ثابتة التوازن الموافقة ( 4

S)2مرات فنحصل على محلول  نقوم بتخفيف المحلول السابق عشرة( 5 ) 

S)2التركيز المولي لهذا المحلول أحسب ( 1.5 ) 

 مكا هي قفيمة ثابتة التوازن في هذه الحالة( 2.5

25نعطي عند  C 3 2 1

HO
19.9 .10 S.m .mo

  

 

 تمرين فيزياء نووية
يعتبر الطب أحد المجاالت الرئيسية التي عرفت تطبيقات لألنشطة اإلشعاعية ، حيث يوظف عدد من النويدات المشعة لتشخيص األمراض 

ومن بينها الرينيون . ومعالجتها 
186
75 Re الذي تستعمل جرعات منه للتخفيف من آالم الروماتيزم عن طريق الحقن الموضعي. 

ثابتة النشاط االشعاعي للرينيوم  :  المعطيات
186
75 Re 

6 1 1
2.2 .10 s 0.19 jour

    . 

تفتت نويدة الرينيوم ( 1
186
75 Re 

أعط تركيب نويدة الرينيوم ( 1.1
186
75 Re. 

ينتج عن تفتت النويدة ( 2.1
186
75 Re األوسميوم  نويدة

186
76 Os(Osmium) . أكتب معادلة تفتت نويدة الرينيوم وحدد طراز هذا

 .اإلشعاع

 .الحقن الموضعي بالرينيوم( 2

يوجد الدواء المستعمل للحقن على شكل جرعات تحتوي على الرينيوم 
186
75 Re  0، حجم كل واحدة منهاV 10m،  النشاط اإلشعاعي

0tللرينيوم الموجود في كل جرعة عند اللحظة  0  هو
9

0a 4 .10 Bq. 

/1قيمة عمر النصف  (jours)حدد بالوحدة ( 1.2 2t  للرينيوم
186
75 Re. 

1tأوجد عند اللحظة  (2.2 4.8jours  1قيمةN عدد نويدات الرينيوم الموجودة في كل جرعة. 

0Vنأخذ من الجرعة ذات الحجم  1tعند نفس اللحظة ( 3.2 10m  ن حقنة حجمهاV  وعدد نويات الرينيوم فيها هو

13
N 3.65 .10 أوجد قيمة . ، ثم نحقن بها مريضا في مفصل الكتفV 

 

 تمرين الموجات الضوئية
 الجزء األول تحديد قطر خيط السمك

 أصبحت خيوط صيد السمك تصنع من مادة النيلون لكي تتحمل مقاومة السمك

 .، ويكون لها قطر جد صغير حتى ال ترى من طرفهالمصطاد 

 ألحد الخيوط ، تمت اضاءته بواسطة حزمة ضوئية aلتحديد قيمة القطر 

 . أحادية اللون ، منبعثة من جهاز الالزر طول موجتها في الهواء 

 .من الخيط ، تكون بقع ضوئية Dيالحظ على شاشة توجد على المسافة 

 (.الشكل جانبه) Lعرض البقعة الضوئية المركزية هو 

L: معطيات  7.5cm;D 3m; 623.8nm    
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 .سم الظاهرة التي يبرزها الشكل( 1

 وسط البقعة الضوئية المركزيةبين  علما أن تعبير الفرق الزاوي ( 2

وأحد طرفيها هو 
a


   أوجد تعبير ،a  بداللةD  وL  و  في حالة فرق زاوي أحسب قيمة . صغير جداa. 

'Lفنحصل على بقعة ضوئية مركزية عرضها  'نعوض جهاز الالزر بجهاز آخر طول موجته ( 3 8cm . 

 .'أحسب قيمة .  'Lو  Lو  بداللة  'عبر عن 

 .تحديد قيمة طول موجة ضوئية في الزجاج:  2الجزء 

nتم ارسال حزمة ضوئية أحادية اللون منبعثة من جهاز الزر على وجه موشور من الزجاج معامل انكساره  1.58 

0طول الموجة للحزمة الضوئية في الهواء  -- : معطيات  665.4nm   . 

سرعة انتشار الضوء في الفراغ وفي الهواء  –
8 1

c 3 .10 m.s
. 

 .سرعة انتشار الحزمة الضوئية في الموشور vأحسب قيمة ( 1

 .طول الموجة للحزمة الضوئية خالل انتشارها في الموشور 1أوجد قيمة ( 2

 

 تمرين الفيزياء النووية
يستعمل . يستعمل الجيولوجيون وعلماء اآلثار تقنيات مختلفة لتحديد أعمار الحفريات والصخور، من بينها تقنية تعتمد النشاط اإلشعاعي

ثابتة عند الكائنات الحية ولكن بعد وفاتها تتناقص هذه النسبة نتيجة  14لحفريات إذ تبقى نسبة الكربون المشع لتحديد أعمار ا 14الكربون 

 .تفتته وعدم تعويضه

4:  معطيات  5 7 8Be B N O     ،--  كتلة النواة
14
6( C)  :

14
6m( C) 14.0111u   ،--  14عمر النصف لكربون  :

1/ 2t 5600ans   ،--  كتلة اإللكترونm(e ) 0.00055u    ،-- 
2

1u 931.5MeV.c , 1an 365jours
  

كتلة النواة  --
A
Z( X)  :

A
Zm( X) 14.0076u 

تفتت نواة الكربون ( 1
14
6 C 

من نوع  بنشاط غشعاعي 14يتميز الكربون 
 

 الكربون نواة تفتت معادلة أكتب
14
6 C المتولدة النواة محددا 

A
Z X 


