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 التمرين األول كيمياء

محلول لحمض األسكوربيك ذي تركيز 
2 1

C 2.8 .10 mo .
  وحجمV 100m له ،pH 2.8  25عند C نرمز ،

 .HAاألسكوربيك ب لحمض 

 .تفاعل حمض األسكوربيك مع الماء محدود ، أكتب معادلة التفاعل ، وأنشئ الجدول الوصفي الموافق( 1

 .maxxأحسب تقدم التفاعل األقصى ( 2

 .أحسب تركيز أيون األسكوربيك عند التوازن( 3

 .للتفاعلاستنتج قيمة نسبة التقدم . ، ثم أحسب قيمته éqxالتقدم عند التوازن أعط تعبير ( 4

 .، أجسب قيمتهاVو  éqxو  Cحدد تعبير ثابتة التوازن لمعادلة التفاعل بين حمض األسكوربيك والماء بداللة ( 5

ما قيمة ثابتة التوازن بالنسبة لمحلول تركيزه ( 6
2 1

C 10 mo .
  

 

 الفيزياء النووية
يعتبر التدخين من بين األسباب الرئيسية لسرطان الرئة ، ويرجع المفعول السرطاني للتدخين بال شك لتأثيرات كيميائية ، وبنسب قليلة 

لكون دخان التبغ يحتوي على النظير  إلشعاعات نووية ،
210

Po لعنصر البولونيوم المشع. 

   :معطيات 
2

1u 931.5MeV.c
 

 التاليوم الهيليوم الرصاص البزموت البولونيوم النواة

210 الرمز
84 Po 

209
83 Bi 

206
82 Pb 

4
2He 

206
81 T 

 26...362 262..342 265..2.5 4.6615 265..312 (u)كتلة النواة بالوحدة 

/1 عمر النصف  2t   بالوحدة(jours) 132     

نواة البولونيوم ( 1
210
84 Po  إشعاعية النشاط .أكتب معادلة التفتت محددا النواة المتولدة. 

تحقق أن ثابتة النشاط اإلشعاعي لنواة البولونيوم ( 2
210
84 Po  هي :

8 1
5.81 .10 s

  . 

البولونيوم نتوفر على عينة مشعة من ( 3
210
84 Po   نشاطها االشعاعي عند لحظةt  هوa 0.1Bq. 

 البولومنيوم نوى عدد N قيمة حدد
210
84 Po اللحظة عند العينة في t. 

 

 الفيزياء النووية

عند فوران بركان تكونت صخور بركانية يحتوي البعض منها على البوتاسيوم 
40
19 K  المشع الذي ينتج عن تفتت األرغون

40
18 Ar. 

أعط تركيب نويدة البوتاسيوم ( 1
40
19 K 

البوتاسيوم أكتب معادلة تفتت نويدة ( 2
40
19 K محددا نوع اإلشعاع المنبعث. 

ثابتة النشاط اإلشعاعي للبوتاسيوم  حدد قيمة ( 3
40
19 K هو  46، علما أن عمر النصف للبوتاسيوم

9
1/ 2t 1.3 .10 ans. 

tكانية المتكونة عند لحظة نعتبرها أصال للتواريخ تحتوي عينة من الصخور البر( 4 0  0علىN  نويدة من البوتاسيوم
40
19 K  والتحتوي

على األرغون 
40
18 Ar. 

أنها تحتوي على  tبين تحليل نفس العينة من هذه الصخور عند لحظة 
19

KN 4.49 .10  نويدة من البوتاسيوم
40
19 K  وعلى 

17
ArN 1.29 .10  نويدة من األرغون

40
18 Ar . حدد قيمةt عمر الصخور البركانية للعينة. 
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 تمرين الموجات الضوئية
 دراسة حيود الضوء

يهدف هذا . . . تبرز ظاهرة الحيود أن للضوء طبيعة موجية ، لهذه الظاهرة تطبيقات متعددة في المجال الصناعي والتكنولوجيات الحديثة 

 .التمرين إلى تحديد طول الموجة إلشعاع منبعث من منبع الزر

 ، صوب Rاشعاعا أحمرا طول موجته  يبعث منبع الزر

aفتحة أفقية عرضها  0.3mmفنالحظ على شاشة ، 

Dتوجد على مسافة   2m من الفتحة بقعا ضوئية 

 .موزعة على خط أفقي 

RLعرض البقعة المركزية  8.5mm ( جانبهالشكل) 

 اعتمادا على معادلة األبعاد ، اختر التعبير الصحيح( 1

 لموجة ضوئية محددة ، من بين لطول الموجة 

 :التعابير األربعة التالية 

a.L.D a.L a 2L
* * * *

2 2D L.D a.D
        

 .انقل رقم السؤال وأجب بصحيح أو خطأ( 2

 :ا يلي تتغير العوامل المتدخلة في حيود اشعاع كم

 .لالشعاع المنبعثكلما ازداد طول الموجة يزداد الفرق الزاوي ( 2.1

 aللبقعة المركزية اطرادا مع عرض الفتحة  Lيتناسب العرض ( 2.2

 لالشعاع المنبعث من منبع الالزر المستعملRحدد طول الموجة ( 3

Bنعوض منبع االشعاع األحمر بمنبع الشعاع األزرق طول موجته ( 4 450nm  قارن العرضين ،RL  وBL  للبقعتين المركزيتين

 ى التوالي بواسطة االشعاع األحمر واالشعاع األزرقالمحصل عليهما عل

 


