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  :  Bو Aلدينا في مختبر الكيمياء قنينتين 
V=1Lعلى حجم  Aتحتوي القنينة ـ  HCOOHمن محلول حمض الميثانويك     :تحمل لصيقتھا المعلومات التالية حيث  

    M = 46 g/mol  : الكتلة المولية     ؛       p=90%:     النسبة الكتلية       ؛        d=1,22  : الكثافة 
  .   CB=0,1mol/Lتركيزه المولي   CH3COOHعلى حمض ا0يثانويك  Bتحتوي القنينة ـ 
I ـ دراسة تحول كيميائي بواسطة قياسpH :  
  )ن 0,25(                .ـ عرف الحمض حسب برونشتد 1

  )ن g.L 3=10eauρρρρ   )0,5-1: نعطي  .mol/LAC 23,8= :ھو  Aـ بين أن التركيز المولي للمحلول الموجود في القنينة 2
لحمض الميثانويك ذي التركيز المولي   (S1)، نحضر محلو@  Aـ بتخفيف متوالي للمحلول الموجود في القنينة 3

C1=2.10-2 mol/L   . أعطى قياسpH  ھذا المحلول القيمةpH=2,7   25عند درجة الحرارة°  .  
  )ن 0,25(             .ـ أكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء 1ـ3
  )ن ,520(                          .ـ أنشئ الجدول الوصفي لھذا التفاعل 2ـ3
    )ن ,570(        . S)1 (المولية الفعلية لMنواع الكيميائية الموجودة في المحلول  ـ احسب التراكيز3ـ3

  )ن 0,5(                 .لھذا التفاعل  1τـ أحسب  نسبة التقدم النھائي  4ـ3
  )ن K=2,2.10 .               )0,5-4 : ـ تحقق من أن قيمة ثابتة التوازن لھذا التفاعل ھي 5ـ3
II كيميائي بقياس المواصلة ـ دراسة تحول:  

C2=10-3 mol/Lتركيزه  (S2)نحضر محلو@  Bبتخفيف متوالي لمحلول حمض ا0يثانويك الموجود في القنينة    .  
  .  G=11µSمن ھذا المحلول وبواسطة خلية قياس المواصلة نقيس مواصلة ھذا المحلول فنجد  V2=100mLنأخذ حجما

  .   k=2,5.10-3 m: ـ ثابتة خلية قياس المواصلة    :نعطي 
  : ـ  الموصلية المولية اVيونية لMيونات التالية             

/molS.m35.10λ 23
OH 3

molS.m4,1.10λ/؛                ++++====−−−− 23
COOCH 3

−−−−====−−−−  

  )ن 0,25(        .والماء ، علما أن ھذا التفاعل يؤدي إلى توازن كيميائي  ـ أكتب معادلة تفاعل حمض ا0يثانويك4
  )ن ,520(                .ـ أنشئ الجدول الوصفي لتطور ھذا التفاعل 5
  )ن éq x  .              )1أحسب   .تقدم التفاعل عند التوازن  éq xمواصلة المحلول و  Gأوجد العYقة بين  ـ 6

: خارج التفاعل عند التوازن  يكتب كما يلي أن تعبير  ـ بين7
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  )ن r,éqQ  .     )1 أحسب    . ====

  )ن 0,5(         .ھل يمكن اعتبار أن ھذا التفاعل كلي ؟ علل جوابك . نسبة التقدم النھائي للتفاعل  2τـ  أحسب 8

:     ھو   S)2 (المحلول  pHـ بين أن تعبير 9
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Tc99(  99يعتبر التكنسيوم 
النظير المشع اVكثر استعما@ في التصوير الطبي ، وذلك لكونه يتميز بقدرة دخوله في )  43

عدة مركبات ، فعند اتحاده مع مركبات تحتوي على الفوسفور يمكن من تفحص العظام وعند اتحاده مع مركبات الكبريت 
  ......رئة ،يستعمل لتفحص الكبد والقلب ، ومع  أوكسيد الحديد المائي يكشف عن ثقوب ال

فيثبت ھذا اVخير على العضو المراد تفحصه ،  99يحتوي على التكنسيوم   (sérum)يحقن المريض بسائل فيزيزلوجي 

من العضو المستھدف  99التي يبعثھا التكنسيوم  γيتم استقبال ا0شعاعات   (gamma- camera)وبواسطة كاميرا خاصة 
   .) قة جانبه الوثي مثل(فنحصل على صورة دقيقة له 

  .  t1/2=6h: وعمر نصفه ھو   γإشعاعي النشاط   99التكنسيوم 
  النشاط ا0شعاعي للجرعات المستعملة في ھذا التحليل الطبي يخضع

  .   a < 1000 MBq > 30: للمعيار التالي   
  )ن 0,5(                        .ـ عرف النواة المشعة 1
  )ن 0,5(         . 99ـ اكتب معادلة تفتت التكنسيوم 2

  )ن 51,(      . 99الثابتة ا0شعاعية  للتكنسيوم  λ أحسب  .   ln2 1/2.tλλλλ= : عرف عمر النصف ، ثم بين أن ـ 3

  )ن λ  .          )0,5 الثابتة ا0شعاعية   و    t=0عند  0a بد@لة  tعند لحظة  a تعبير النشاط ا0شعاعي   أعطـ 4
كتلتھا  99يحتوي على كمية من التكنسيوم  (sérum)  تم حقن مريض بسائل فيزيولوجي" تصوير عظمي" ـ 0نجاز 5

m0=2,85mg   نعتبر لحظة حقن الجرعة  .   (00 : 08)على الساعة الثامنة صباحاt=0  .  
  )ن t=0  .         )0,5المتواجدة في الجرعة المحقونة للمريض عند اللحظة  99عدد نوى التكنسيوم  0Nـ حدد 1ـ5
  )ن t=0  .               )0,5نشاط الجرعـة عند  0aـ حدد 2ـ5
  )ن 0,5(         .ـ  ھل الجرعة المستعملة تحقق المعيار المذكور في النص ؟ علل جوابك 3ـ5
اط ـن النشــم  %63اويا لـ ـض مسـم المريـل جسـة داخـرعـللج  aاط ـح النشـدما يصبـر الطبي عنــ يتوقف التصوي4ـ5

  )ن 51,(               .حدد ساعة توقف التصوير   . 0a  ا0شعاعي

     M(Tc)=99 g/mol         ؛             NA=6,02.1023 mol-1            ؛           ln2=0,693            :نعطي 

 )��� 7(ا��وي   ا�����ج: ����ا�
	��� ا�
nHeHH  :التالينعتبر تفاعل ا@ندماج النووي  1
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1 وھو تفاعل ناشر للطاقة ، ويطرح عدة   ،  )1(   ++++→→→→++++

مليون درجة لضمان  100ضرورة تسخين الخليط المتفاعل إلى درجة حرارة تفوق : صعوبات تقنية 0نجازه من بينھا 
  . انطYق التفاعل

H2يوجد الدوتيريوم 
  . مشعوھو غير  طن ،  4,6.1013بوفرة في مياه المحيطات ، حيث يقدر ا@حتياطي العالمي منه بـ  1

H3أما التريتيوم 
  : غير مشع بقذفه بالنوترونات ، حسب المعادلة التالية  Yفيمكن الحصول عليه انطYقا من عنصر  1
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z ++++→→→→++++    )2(  

  )ن B 5 .          )0,5؛      Be4؛        Li3؛      He2؛      H1 :   نعطي .  Y  معلY جوابك  على النواةـ تعرف 1
  )ن 0,5(               .لنواة الدوتيريوم ، ثم أحسب قيمته  ∆ mـ اعط تعبير النقص الكتلي 2
ـ  ثم   (MeV)بـ ـ استنتج قيمة الطاقة الموافقة لھذا النقص الكتلي 3   )ن 1(   .ذكر بتعريفھا   ماذا تمثل ھذه الطاقة ؟.   (J)ب
  )ن 1(                            . ـ  ) 1(خYل تفاعل ا0ندماج النووي ـ التفاعل  ∆ Eالطاقة المحررة  (J)بالجول ـ  أحسب 4
  )ن 1(              .من الدوتيريوم ، واستنتج الطاقة الناتجة عن ھذه الكتلة  m=1kg للنوى الموجودة في  Nـ حدد العدد 5
  )ن 1() .        1(أنشئ مخطط الطاقة للتفاعل ـ 6
من الطاقة المحررة ھي التي تتحول إلى طاقة كھربائية ، ما ھي المدة الزمنية الYزمة @ستنفاذ   %33إذا افترضنا بأن ـ 7

  )ن J 204.10 .              )2المخزون العالمي من الدوتيريوم ، علما أن ا@ستھYك السنوي من الطاقة الكھربائية يقدر بـ 

2,01355uH)m(21 :  نعطي  3,0155uH)m(31   ؛   ==== 4,0015uHe)m(42  ؛   ==== J1,6.101eV؛    ==== 19−−−−====  
             u00866,1mn u00728,1mp  ؛   ==== 123-؛      ====

A mol10.02,6N     ====2931,5MeV/c1u   ؛   ====


