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حػؼى الصيغ الحسفيت ) مؼ الخاػير ( كبل الخؼبيلاث الػددًت
الخىليؽ

 الفيزًاء )  14,00هلؼت ( )  88دكيلت (

الخمسًٍ ألاول  :الخحىالث الىىوٍت

)  6,25هلؼت ( )  60دكيليت (

 الجصء ألاول  :جحدًد غمس الىصف لىىٍدة مشػت )  6,00هلؼت ( )  40دكيليت (
يهدف هرا الخمسًٍ الى جحدًد غمس الىصف لىىٍدة الكصٍىىن
ًدخج غً جلخذ هىٍدة الكصٍىىن
هىٍدة الظيزًىم
بييذ الخجازب الىىوٍت اهه ًمكً همرحت الىىاة بكسٍت شػاغها  rحيث
حجم كسة شػاغها هى 𝝅 r3
 0,5ن
 0,75ن
 0,25ن
 0,25ن
 0,5ن

 r = r0 .مؼ  r0 = 1,2 .10-15 mو  Aغدد الكخلت

=V

 .1أكخب مػادلت الخفخذ زم حدد ػساش ) هىع ( اليشاغ الاشػاعي
 .2أوحد حػبير 𝝆 الكخلت الحجميت لىىاة الكصٍىىن
 ،أحظب كيمتها زم ماذا حظخيخج؟
 .3وػخبر غلى الخىالي  N0و  Nغدد الىىٍداث املشػت وغير املخفخخت غىد اللحظخين  t0و tو زابخت اليشاغ الاشػاعي
لىىٍدة الكصٍىىن .أغؽ كاهىن الخىاكص الاشػاعي
غمس الىصف لىىٍدة مشػت
 .4غسف
 .5أوحد الػالكت بين

و

 .6بىاطؼت غداد مىاطب  ،هم جحدًد اليشاغ الاشػاعي في لحظاث مػيىت للىىٍدة الظابلت ً .لخص الجدول الخالي الىخائج
املحصل غليها
)t (h
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a (Bq) 560 519,4 481,7 446,7 414,4 384,2 356,3 330,5 306,7 284 263,6
Ln a
 0,5ن
 0,5ن
 0,75ن
1ن
 0,5ن
 0,25ن
 0,5ن

 1 .6غسف  aوشاغ غيىت مشػت زم غبر غىه زٍاطيا
 2 .6اطخيخج ان )a(t) = N(t
و  tحيث  a0وشاغ الػيىت غىد اللحظت t = 0
 3 .6أوحد حػبير  ln aبداللت  a0و
 4 .6مثل املىحنى )Ln a = f (t
 5 .6أوحد مبياهيا كيمت
 6 .6اطخيخج غمس الىصف لىىٍدة الكصٍىىن
ب h
 .7أحظب  Nغدد الىىي الكصٍىىن املىحىدة في الػيىت بػد مسوز طىت  ،ماذا حظخيخج ؟

 الجصء الثاوي  :دزاطت الاوشؼاز الىىوي )  6,75هلؼت ( )  40دكيليت (
ً
وأًظا في ماء البحس بيظبت  3مليجساماث في الؼً.
ًىحد ألاوزاهيىم الؼبيعي في اللشسة ألازطيت بيظبت  3حساماث في الؼً,
ّ
مشػين مً ألاوزاهيىم بيظبت  %99,3اوزاهيىم 238و %8.7اوزاهيىم
ًخكىن ألاوزاهيىم الؼبيعي في الغالبيت مً خليؽ مً هظيرًً
ّ
 .235وحػد كىدا والىالًاث املخحدة ألامسٍكيت وحىىب إفسٍليا وأطتراليا وهيجيرًا مً أهم الدول املصودة للوزاهيىم.
لكي جيخج الؼاكت في املفاغل الىىوي املىدشس اطخخدامه مً هىع املاء الخفيف ً ,LWRلرف ألاوزاهيىم بالىيتروهاث لكي ًحدر
الاوشؼاز الىىوي الري ًىلد ػاكت هائلت .هرا الاوشؼاز الىىوي ًحدر فلؽ لوزاهيىم  235اللابل لالوشؼاز ,ولهرا ًجب شٍادة
ً
اغخمادا غلى هىع املفاغل الىىوي .هره الصٍادة في وظبت
وظبت أوزاهيىم  235في ألاوزاهيىم الؼبيعي حتى حىالي  3إلى %5
اليىزاهيىم  235هي ما حظمى جخصيب ألاوزاهيىم.
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ٌشخغل أحد املفاغالث الىىوٍت غلى الاوزاهيىم املخصب الري ًخكىن مً  p = 3,7 %مً الاوزاهيىم اللابل لالوشؼاز
ٌػخمد اهخاج الؼاكت الىىوٍت داخل هرا املفاغل الىىوي غلى اوشؼاز الاوزاهيىم
الخاليت :
+ y
 .1حدد كل مً  xو  yمػال حىابك
 .2غسف ػاكت السبؽ لىىٍدة مشػت

1ن
 0,25ن
1ن
 0,75ن
 0,5ن
 0, 5ن
 0,75ن
1ن

.4
.5
.6
.7
.8

1ن

.9

.

بػد كرفه بالىىجسوهاث حظب املػادلت
+

+

 .3أحظب بالىحدة  Mevػاكت السبؽ لىىٍدة ألاوزاهيىم



مػلال حىابك

أم البروم

حدد الىىٍدة الاكثر اطخلسازا الاوزاهيىم
مثل مخؼؽ الؼاكت للخحىل الىىوي املدزوض
احظب الؼاكت الىاججت غً الخفاغل
نهمل الؼاكت الحسكيت للىىي املخىلدة وهفترض ان لجميؼ الىىجسوهاث املىبػثت هفع الؼاكت الحسكيت ،أحظب طسغت هىجسون
أحظب بالجىل  E0الؼاكت الىاججت غً إوشؼاز  n0 = 1 molمً الاوزاهيىم  235وكازنها بالؼاكت الىاججت غً احتراق
 1molمً الكسبىن في زىائي الاكسجين = 390 kJ
الهخاج الؼاكت الكهسبائيت ٌ ، W = 4 .1016 Jظتهلك مفاغل هىوي مسدوده  r = 25 %كميت  nمً الاوزاهيىم املخصب .
حدد حػبير  nبداللت  Wو  E0و  n0و  rو  pزم احظب n
المعطيات :
(m
) = 2,24.10-25 Kg

)= 1.00728 u

,
(m

,

(m

) = 234 , 9935 u

NA = 6,02 .1023 mol-1 , e = 1,6.10-19 C
) = 733,81 Mev
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( EL

m( e ) = 0,00055 u ,

,

,

(m

) = 135 g.mol-1

(m

1 u = 1,66054.10-27 Kg = 931,5 Mev.c-2

) = 1210,21 Mev
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) = 235 g.mol-1 ,

( 1 ans = 365,35 jours , EL
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(M

الخىليؽ

 الكيمياء )  7,00هلؽ ( )  40دكيلت (

الخمسًٍ الثالث :زابخت الخىاشن الكيميائي  ،وظبت الخلدم النهائي )  6,00هلؽ ( )  30دكيليت (
وػخبر محلىال مائيا  Sلحمع هسمص له بالصيغت  RCOOHجسكيزه . C = 5.10-2 mol.L-1
هليع  PHهرا املحلىل فىحصل غلى . PH = 3

 الجصء الاول  :اطخػمال كياض pH
0,75ن
0,75ن
1ن
1ن

 .1أكخب مػادلت جفاغل الحمع مؼ املاء
 .2أوش يء حدول جلدم الخفاغل
 .3أحظب وظبت الخلدم النهائي للخفاغل 𝛕 زم اطخيخج ػبيػت الخفاغل ) كلي أم محدود (
 .4أوحد حػبير زابخت الخىاشن الكيمائي  Kبداللت  Cو 𝛕 زم احظب كيمتها

 أطخػمال كياض املىصليت
1ن
1,25ن
1ن
0,25ن

أغؼي كياض مىصليت املحلىل الظابم  Sالىديجت الخاليت 𝝇 = 38,23 mS.m-1 :
 .1أغؽ حػبير املىصليت غىد اللحظت  tبداللت ) x(tو V
 .2أغؽ حػبير وظبت جلدم الخفاغل 𝝉 بداللت 𝝇 و  Cواملىصلياث املىليت ألاًىهيت للًىهاث املىحىدة في املحلىل
= 3 5,0 mS .m2 . mol-1
 ،وػؼي
 .3أطدخج كيمت املىصليت املىليت
 .4حػسف غلى هىع ألاًىن  RCOO-مظخػيىا بالجدول الخالي
ألاًىن
)λ (mS .m2 mol-1

NO37,142

Br7,81

HO19,86

MnO46,10

CH3COO4,09

C6H5COO3,23

حـ ـظ طػيـد للجمي ـؼ
هللا ول ـ ـ ـي الخىفيم

مازي كىزي  » :إهىا هخاف فلؽ ما هجهله ،وال ًىحد ما ًخيفىا غلى الاػالق بػد أن هفهمه « .
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