
 

 

 

 

 

 أصبح الطب النووي من بين أهم الاختصاصات في عصرنا الحالي . فهو يستعمل في تشخيص الأمراض وفي العلاج .

( ، حيث يستعمل الإشعاع النووي في تدمير  𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑡ℎé𝑟𝑎𝑝𝑖𝑒من بين التقنيات المعتمدة ، العلاج بالإشعاع النووي )

𝐶𝑜27الاورام السرطانية حيث يقذف الزورم أو السيج المصاب بالإشعاع المنبعث من الكوبالت 
. تصبح عينة الكوبالت غير  60

فعالة عندما تتحقق العلاقة التالية :  
𝑎(𝑡)

𝑎0
= نشاط العينة عند  𝑎0و  𝑡نشاط عينة الكوبالت عند اللحظة  𝑎(𝑡)حيث   0,25

𝐶𝑜27اللحظة البدئية . يفسر النشاط الإشعاعي لنواة الكوبالت 
𝑛0بتحول النوترون  60

𝑝1إلى بروتون  1
1  . 

 معطيات :

𝑴(𝑪𝒐)الكتلة المولية للكوبالت :     = 𝟔𝟎𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏   و𝑵𝑨 = 𝟔, 𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟑 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

𝑪𝒐𝟐𝟕قية من الكوبالت يمثل منحنى الشكل أسفله تغيرات الكتلة المتب
 خلال الزمن . 𝟔𝟎

 

 حدد معللا  جوابك نوع النشاط الإشعاعي لنواة الكوبالت .-1

 . 𝐹𝑒26و    𝑁𝑖28وتعرف على النويدة المتولدة من بين النويدتين  أكتب معادلة التفتت النووي-2

𝑚(𝑡)بين أن قانون التناقص الإشعاعي للكوبالت يكتب على الشكل التالي :  -3 = 𝑚0. 𝑒
−𝜆.𝑡   بحيث ،𝑚(𝑡)  كتلة عينة

 كتلة عينة الكوبالت عند اللحظة البدئية . 𝑚0. و  𝑡الكوبالت عند اللحظة 

 قيمة كتلة العينة البدئية للكوبالت . 𝑚0حدد -4

𝑡1عرف عمر النصف  -5 𝜆تعبير ثابتة النشاط الإشعاعي تكتب :   و بين ان ⁄2 =
𝑙𝑛2

𝑡1 2⁄
 . 𝜆. أحسب قيمة   

𝑡بين  أنه عند اللحظة -6 = 𝑛. 𝑡1 𝐶𝑜27تعبير الكتلة المتبقية من الكوبالت  ⁄2
𝑚(𝑡)هو :   60 =

𝑚0

2𝑛
   

 عدد صحيح موجب . 𝑛حيث    

𝑛بالنسبة ل -7 = 𝑡1حدد قيمة الكتلة المتبقية . ثم استنتج  1  عمر النصف . ⁄2

𝑡عند اللحظة  𝑎0بين أن تعبير النشاط الإشعاعي -8 = 𝑎0هو  0 =
𝑚0.𝑁𝐴.𝑙𝑛2

𝑡1 2⁄ ..𝑀(𝐶𝑜)
 . 𝑎0. احسب   

𝑡عدد النويدات عند اللحظة  𝑁0استنتج قيمة -9 = 0 . 

𝐶𝑜27حدد المدة الزمنية التي يجب فيها تزويد المستشفى بعينة جديدة من الكوبالت -11
60   . 

 

 



 

 

𝐶والمكون من مكثف سعته  1نعتبر التركيب الممثل في الشكل  = 47𝜇𝐹  

𝐿ووشيعة معامل تحريضها  = 5,4 𝐻   ومقاومتها𝑟 = 12 Ω   ومولد يزود الدارة

𝐸بتوتر ثابت قيمته  = 6 𝑉  . 

𝑡عند اللحظة  2نشحن المكثف كليا ، ثم نضع قاطع التيار في الموضع  = 0 . 

 أحسب الطاقة المخزونة في المكثف عند نهاية الشحن .-1

بين مربطي المكثف وشدة   𝑈𝐶نعاين بواسطة كاشف التذبذب كلا من التوتر 

 3 و 2المار في الدارة فنحصل على المنحنيين الممثلين في الشكلين  𝑖التيار 

 على التوالي .

 . 𝑈𝐶أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر -2

 .   𝑖استنتج المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار -3

 ما اسم نظام التذبذبات المحصل عليه؟-4

إذا تحقق الشرط :  𝐿𝐶الدور الخاص للدارة  𝑇0تكون قريبة من قيمة  𝑇علما ان قيمة شبه الدور -5
𝑅𝑇

2𝐿
<

2𝜋

𝑇0
 

 المقاومة الكلية للدارة . 𝑅0حيث :  

𝑇بين ان هذا الشرط يتحقق في هذه الدارة وتأكد ان :   ≈ 𝑇0 . 

 . 𝑖و  𝐿و  𝑈𝐶و  𝐶بدلالة  𝑡أكتب تعبير الطاقة الكلية المخزونة في الدارة عند لحظة -6

 بين انها تتناقص مع الزمن . علل سبب هذا التناقص .

 المنحنيين :باستعمال -7

𝑡أوجد الطاقة المخزونة في الدارة عند اللحظة -أ    = 𝑇   و عند اللحظة 𝑡 = 5
𝑇

4
  . 

 استنتج الطاقة المبددة في الدارة بين هاتين اللحظتين .-ب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

على أربعة أقمار  تدور حوله وهي :   « Jupiter »يتوفر كوكب "المشتري " 

𝐼𝑜  و 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒 , 𝐺𝑎𝑛𝑦𝑚è𝑛𝑒 , 𝐺𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑡𝑜 . 

 الذي نعتبره مساره دائريا .  𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝ندرس حركة القمر 

𝐺نعطي :  = 6,67.10−11 𝑆𝐼 . ثابتة التجاذب الكوني 

𝑀𝐽كتلة كوكب المشتري هي :               = 1,9. 1027 𝑘𝑔 . 

𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝     :𝑟شعاع مدار القمر              = 6,7.105 𝑘𝑚   

وكذا متجهة قوة التجاذب الكوني   𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝متجهة سرعة القمر   �⃗�  مثل على التبيانة-1

 𝐹 𝐽/𝐸  .  𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝التي يطبقها كوكب المشتري على القمر      

 . rو  𝐺و  𝑀𝐽و  𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝كتلة القمر  𝑀𝐸و   �⃗�بدلالة المتجهة  𝐹 𝐽/𝐸وة قالتعبير أكتب -2

 .بين أن حركته منتظمة   𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝بتطبيق القانون الثاني انيوتن على القمر -3

 .   𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝للقمر  𝑉احسب السرعة  . 𝑉حدد تعبير سرعته  -4

 .  𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝للقمر  𝜔استنتج قيمة السرعة الزاوية -5

 ، أي المدة اللازمة لإنجاز دورة كاملة حول المشتري .  𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝لحركة  𝑇استنتج الدور -6

: أثبت قنون كيبلير الثالث -7
𝑇2

𝑟3
= 𝐾 = 𝑐𝑡𝑒     . بالنسبة لجميع  أقمار كوكب المشتري 

 . 𝐾أحسب قيمة     

𝑇𝐼𝑂هو   "𝐼𝑜"دور حركة القمر -8 = 1𝑗 18ℎ18 𝑚𝑖𝑛  حدد شعاع مداره .𝑟𝐼𝑜 . 

 تستعمل المجموعات الميكانيكية المتذبذبة في السيارات والساعات ولعب الأطفال وغيرها .

 ن :ندرس نواسا مرنا افقيا  يتكو

 يتحرك بدون احتكاك فوق مستوى افقي . 𝒎كتلته  (𝑺)جسم صلب 

والطرف الثلني للنابض ثبت بحامل  (𝑺)، ثبت أحد طرفيه بالجسم  𝑲صلابته نابض لفاته غير متصلة وكتلته مهملة و

 (. 1)أنظر الشكل 

عند التوازن يكون النابض غير مشوه وينطبق مركز 

, 𝑶)مع أصل معلم الفضاء  (𝑺)قصور الجسم  𝒊 ⃗⃗  ) 

 المرتبط بالارض .

الجسم عن موضع توازنه ونحرره بدون سرعة بدئية نزيح 

𝒕عند الللحظة  = . دراسة استطالة النابض بدلالة الزمن مكنت  𝟎

 . 2من الحصول على التسجيل الممثل في الشكل 

 

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلة التفاضلية لحركة -1

أفصول مركز قصور الخيال خلال الحركة  𝑥الخيال التي يحققها 

 .واستنتج طبيعة الحركة .

 يكتب حل المعادلة التفاضلية على الشكل التالي :-2

𝑥(𝑡) = 𝑋𝑚cos (
2𝜋

𝑇0
𝑡 + 𝜑) : عين مبيانيا ، 

𝑋𝑚 :  وسع الحركة 

𝑇0  :صدورها الخا 

𝜑  :طور التذبذبات عند أصل التواريخ 



 

 

3- 

𝑥اعط التعبير العددي للمعادلة الزمنية -3-1 = 𝑓(𝑡)  استنتج تعبير معادلة السرعة .𝑣 = 𝑔(𝑡) . 

 حدد الموضع الذي تكون فيه السرعة قصوية ، ثم احسب قيمتها .-3-2

𝐾. ثم بين أن صلابة النابض هي   𝐾و  𝑚أوجد تعبير صلابة النابض بدلالة -4 = 12,5 𝑁.𝑚−1  نأخذ .𝜋2 = 10 . 

نعتبر الحالة التي يكون فيها النابض غير مشوه مرجعا لطاقة الوضع المرنة والمستوى الأفقي المار من مركز قصور -5

 الجسم مرجعا لطاقة الوضع الثقالية .

𝐸𝑚بين أن الطاقة الميكانيكية للمجموعة تكتب على الشكل التالي : -5-1 =
1

2
𝐾𝑋𝑚

2 

 . 𝑥يدلالة  𝐸𝑚و  𝐸𝑃𝑒و  𝐸𝐶مثل مخططات الطاقات -5-2

 باعتماد الدراسة الطاقية بين أن تعبير سرعة الخيال عند مروره من موضع توازنه في المنحى الموجب هو :-6

  𝑉0 = 𝑋𝑚√
𝐾

𝑚
 . 𝑉0 .    أحسب 

 

 نعتبر المركبات العضوية التالية :

 
 أعط اسم كل مركب محددا المجموعة التي ينتمي إليها .-1

𝑛𝑎ننجز التفاعل بين  = 0,1 𝑚𝑜𝑙   من المركب𝐴  و𝑛𝑏 = 0,1 𝑚𝑜𝑙   من المركب𝐵  فينتج𝑚 = 8,71 𝑔   من مركب آخر𝐷 

 بالإضافة إلى الماء .

 . 𝐷ما اسم التفاعل ؟ أكتب معادلته وحدد صيغة واسم المركب -2

 أذكر مميزات هذا التفاعل .-3

 أنشئ الجدول الوصفي .-4

 . 𝐾أحسب مردود التفاعل وثابتة توازنه -5

 . 𝐶والمركب  𝐵بتفاعل بين المركب  𝐷يمكن الحصول على المركب -6

 أكتب معادلة التفاعل بالصيغ نصف المنشورة .-أ      

 . 2ما الذي يميزه عن التفاعل المذكور في السؤال  -ب     

+𝑁𝑎)و محلول الصودا  𝐷سم التفاعل بين المركب -7 + 𝐻𝑂−)  أكتب معادلة تفاعله  محددا أسماء النواتج المحصل .

 عليها.

 نعطي :

𝑀(𝐶) = 12 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1            ،𝑀(𝑂) = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1              ،𝑀(𝐻) = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 
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 يتم تحضير بعض الفلزات بواسطة التحليل الكهربائي لمحاليل مائية تحتوي على كاثيونات هذه الفلزات .

 حليل الكهربائي توضع فلز على أحد الإلكترودين وانتشار غاز على المستوى الإلكترود الآخر .يلاحظ خلال هذا الت

 

𝑉𝑚: الحجم المولي للغازات :    معطيات = 24 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1 . 

𝐹 = 96500 𝐶.𝑚𝑜𝑙−1            ،𝑀(𝑍𝑛) = 65,4 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1  

𝑍𝑛(𝑎𝑞)مؤكسد :  /المزدوجات مختزل 
2+ 𝑍𝑛(𝑆)       ،𝐻(𝑎𝑞)

+ 𝐻2 (𝑎𝑞)        ،𝐻2 (𝑔) 𝐻2𝑂(𝑙)    . 

 لا تساهم ايونات الكبريتات في التفاعلات الكيميائية .

 دراسة التحول الكيميائي -1

 أكتب معادلات التفاعلات الممكن أن تحدث عند الأنود و عند الكاثود .-1.1

 الكهربائي الذي يحدث كالآتي : تكتب المعادلة الحصيلة لتفاعل التحليل-1.2

𝒁𝒏(𝒂𝒒)
𝟐+ +𝑯𝟐𝑶(𝒍) ⟶ 𝒁𝒏(𝒔) +

𝟏

𝟐
𝑶𝟐 + 𝟐𝑯(𝒂𝒒)

+  

 لتفاعل التحليل الكهربائي . 𝑥الممررة في الدارة والتقدم  𝑄أوجد العلاقة بين كمية الكهرباء 

 استغلال التحول الكيميائي -2

𝐼بتيار شدته ثابتة  𝑉 3,5خلية تحت التوتر الكهربائي  يتم إنجاز التحليل الكهربائي لمحلول كبريتات الزنك في = 80𝑘𝐴  ،

 . 𝑚من الاشتغال نحصل على توضع للزنك كتلته   ℎ 48بعد 

 . 𝑚أحسب -2.1

𝑟لثنائي الأوكسيجين ، علما أن مردود التفاعل الذي ينتج هو  𝑉عند الإلكترود الآخر نحصل على حجم -2.2 = 80 %  ،

 . 𝑉أحسب الحجم 
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