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 : 1تمرين 
I- 

,𝑍)يمكن تقسيم منطقة الاستقرار بكيفية تقريبية داخل المخطط  𝑁) : كالتالي 

  تلتقي منطقة الاستقرار بالنسبة للنوى الخفيفة(𝑍 < 𝑁مع المستقيم ذي المعادلة  (20 = 𝑍 . 

  تتمركز منطقة الاستقرار بالنسبة للنوى الثقيلة(𝐴 > 𝑁حول المستقيم  ذي المعادلة :  (40 = 1,5 𝑍 − 10 

𝑍)حدد عدد كتلة النوى المستقرة الليثيوم -1 = 𝑍)القصدير   (3 = 50) . 

𝑁7هل النواة -2
 مستقرة ؟ هل لدينا فائض من النوترونات أم البروتونات ؟ 12

𝑅ℎ45هل النواة -3
 مستقرة ؟ هل لدينا فائض من النوترونات أم البروتونات ؟ 115

II- 

𝑇ℎ90تتفتت نواة الثوريوم 
𝑅𝑎𝑍و نواة متولدة مثارة   𝛼لتعطي دقيقة   227

𝐴 ∗ . 

𝑇ℎ90واكتب معادلة  تفتت  𝑍و  𝐴حدد -1
 المواكب لهذا التفتت . 𝛾عادلة الإشعاع وم 227

𝑇ℎ90حدد نشاط عينة من الثوريوم -2
𝑇ℎ90، علما أن عمر النصف لنويدة   1𝑚𝑔كتلتها  227

𝑡1هو   227 2⁄ = 18,3 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠  

III- تتفتت نويدة البولونيوم𝑃𝑜84
𝑃𝑏82ونويدة الرصاص  𝛼لتعطي دقيقة  210

 وفق المعادلة التالية : 206

𝑃𝑜84
210 → 𝑃𝑏82

206 + 𝐻𝑒2
4  

𝑡نتوفر عند اللحظة -1 = 𝑚0على عينة من البولونيوم  0 = 1 𝑔  . 

′𝑡المحصل عليها عند اللحظة  𝛼أحسب كتلة الدقائق  = 227 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 . 

 أحسب كتلة البولونيوم المتبقي من هذه العينة بعد سنتين .-2

 المعطيات :

𝑀(𝛼) = 4 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1    ;      𝑀(𝑃𝑜) = 210 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1   ;     𝑡1 2⁄ (𝑃𝑜) = 138,5 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠  

 

 : 2تمرين 
𝑋𝑒54نواة الكزينون -1

𝐶𝑠𝑍، يتولد عن تفتتهانويدة السيزيوم  −𝛽إشعاعية النشاط  135
𝐴 . 

𝑋𝑒54عمر النصف لنواة الكزينون 
𝑡1هو :  135 2⁄ = 9,2 ℎ . 

 . 𝑍و  𝐴أكتب معادلة هذا التفتت محددا -1-1

𝑋𝑒54كتلة عينة من الكزينون -1-2
𝑡عند اللحظة  135 = 𝑡. عند اللحظة  𝑎0ونشاطها هو  𝑚0هي :   0 = 9 ℎ   يصبح النشاط

𝑎الإشعاعي لهذه العينة هو  = 284 𝐵𝑞 . 

 عرف عمر النصف لعينة مشعة .-أ

𝑡1و  𝑎0بدلالة  𝑎أعط تعبير -ب  . 𝑚0واستنتج قيمة  𝑎0، ثم أحسب  𝑡و  ⁄2

 )معبرا عنها بالسنوات( . 𝑚0من الكتلة  %75التي تفتت عندها  𝑡1لحظة حدد ال-ج

)𝑚نعطي كتلة نواة الكزينون :  𝑋𝑒54
135 ) = 2,24.10−25 𝑘𝑔  

𝐶6الكربون -2
 . −𝛽نظير إشعاعي النشاط  14

𝐶6أكتب معادلة تفتت الكربون  -2-1
14  . 

𝑂8نعطي                    𝑁7       𝐵6 

في الفضاء ثابتة مع مرور الزمن . توجد هذه النسبة في الكائنات الحية ، في حين أن هذه  11الكربون تبقى نسبة -2-2

 . 11النسبة تتناقص في جس ميت بسبب تفتت الكربون 

نسمي النسبة : 
𝑎(𝑡)

𝑎0
𝐶6نسبة الكربون  

 . 𝑡المتبقية عند تاريخ كائن "ميت" في اللحظة  14
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 نعتبر الجدول التالي :

𝑡(𝑎𝑛𝑠) 0 𝑡1 2⁄  2 𝑡1 2⁄  3 𝑡1 2⁄  4 𝑡1 2⁄  
𝑎(𝑡)

𝑎0
  1

2
    

 

𝑡1 و ثابتة النشاط الإشعاعي  𝜆استنتج -أ 𝐶6عمر النصف للكربون ⁄2
 ( . 𝑎𝑛𝑠−1و  𝑎𝑛𝑠)معبرا عنهما على التوالي ب  14

𝑡بالنسبة ل -ب = 𝑛𝑡1 2⁄ بين العلاقة :     
𝑎(𝑡)

𝑎0
=

1

2𝑛  . ثم أتمم ملأ الجدول السابق . 

أرسم المنحنى الذي يمثل تغيرات : -ج
𝑎(𝑡)

𝑎0
 بدلالة الزمن . 

1𝑐𝑚محور الافاصيل :    السلم :  ⟶ 5600 𝑎𝑛𝑠 

⟶ 1𝑐𝑚    محور الأراتيب :                
1

8
             

أثناء ثوران بركان ، اختفت غابة مجاورة له تحت الأنقاض . تمكن الجيولوجيون من إيجاد قيمة نسبة -3

𝐶6الكربون 
في كربون الخشب الأحفوري  14

𝑎(𝑡)

𝑎0
 . متى حدث البركان .   

 تمتص النباتات الحية الكربون الموجود في الغلاف الجوي ، و عند موتها يتوقف تطور هذا الإمتصاص .-1

تفتت في الدقيقة وتعطي عينة من خشب حديث ، لها نفس كتلة العينة السابقة ،  151تعطي عينة من خشب قديم 

 تفتت في الدقيقة ،  أوجد عمر الخشب القديم . 1351

 

 دراسة تفاعلات الانشطار النووي : 3تمرين  
) 235داخل مفاعل نووي تخضع نوى الأورانيوم  𝑈92

235 الى ظاهرة الانشطار نتيجة اصطدامها مع نوترون بطيء ، يؤدي  (

)التحول النووي داخل المفاعل الى تكون نواة اللنتان  𝐿𝑎57
144 )ونواة البروم  ( 𝐵𝑟35

88  وعدد من النوترونات . (

 أعط تعريف وتعبيره طاقة الربط لنواة .-1

)  235طاقة الربط لنواة الاورانيوم  𝑀𝑒𝑉أحسب بال -2 𝑈92
235  و استنتج قيمة طاقة الربط لنوية لهذه النواة .(

 أكتب المعادلة النووية لتفاعل الانشطار  المدروس .-3

 . 𝑀𝑒𝑉واحسب قيمتها بال   235أكتب تعبير الطاقة المحررة خلال انشطار نواة واحدة من الأوانيوم -1

بالنسبة   𝑢 0,200قص الطتلي متوسطه يقدر  ب داخل المفاعل النووي تحدث عدة تفاعلات نووية أخرى . حيث الن-5

 لكل نواة .

 . 1الطاقة المتوسطة المحررة خلال انشطار نواة واحدة . هل هذه النتيجة توافق نتيجة السؤال  𝑀𝑒𝑉أحسب بال -5-1

 .  235أحسب بالجول الطاقة المتوسطة المحررة خلال انشطار مول واحد من نوى الأورانيوم -5-2

مفاعل النووي تتحول الطاقة النووية الى طاقة كهربائية . ينتج مفاعل نووي قدرة كهربائية متوسطة تقدر ب داخل ال-6

𝒫é𝑙𝑒𝑐 = 1000 𝑀𝑊   بمردود .𝑟 = 𝑟. نعرف مردود المفاعل النووي ب   % 25 =
𝒫é𝑙𝑒𝑐

𝒫𝑛𝑢𝑐𝑙
  . 

 نووي . المستهلكة من طرف النفاعل ال  𝒫𝑛𝑢𝑐𝑙أحسب القدرة النووية -6-1

 أحسب الطاقة النووية المستهلكة خلال كل سنة .-6-2

 استنتج كتلة الأورانيوم  بالطن المستهلكة سنويا .-6-3

 معطيات :

𝑁𝐴ثابتة أفوكادرو :  = 6,02 . 1023 𝑚𝑜𝑙−1 

𝑚(𝑝) = 1,0073 𝑢      𝑚(𝑛) = 1,0087 𝑢       𝑚( 𝑈92
235 ) = 235,0134 𝑢       𝑐 = 3.108 𝑚. 𝑠−1 

𝑁𝐴 = 6,02.1023 𝑚𝑜𝑙−1       1𝑢 = 1,66.10−27 𝑘𝑔 = 931,5 𝑀𝑒𝑉. 𝑐−2       1𝑒𝑉 = 1,6.10−19 𝐽     

 طاقة الربط بالنسبة لنوية : 

 ℰ( 𝐵𝑟35
88 ) = 8,56 𝑀𝑒 𝑉 𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑜𝑛⁄ )ℰو      𝐿𝑎57

144 ) = 8,25 𝑀𝑒 𝑉 𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑜𝑛⁄    وℰ( 𝑈92
235 ) = 7,54 𝑀𝑒 𝑉 𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑜𝑛⁄ 

 بأصيلة منتديات علوم الحياة و الأرض



 

 

 :  1تمرين 
. بعد تفريغ المكثف  (1)لرتبة صاعدة للتوتر ننجز الدارة الكهربائية الممثاة في الشكل  𝑅𝐶لدراسة استجابة ثنائي القطب 

𝑡في اللحظة  𝐾. نغلق قاطع التيار  = 𝑅. نعطي :  0 = 1000 Ω . 

 بين مربطي المكثف . 𝑢𝐶(𝑡)كيفية ربط راسم التذبذب لمعاينة التوتر  (1)بين على الشكل -1

 . 𝑢𝐶(𝑡)اثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر -2

𝑢𝐶(𝑡)تحقق من أن : -3 = 𝐸. (1 − 𝑒−
𝑡

𝑅.𝐶) . حل لهذه المعادلة التفاضلية 

 (. (2)بين مربطي المكثف بدلالة الزمن )أنظر الشكل  𝑢𝐶(𝑡)نعين على شاشة راسم التبذبذب التوتر -1

 . 𝐸حدد مبيانيا   -1-1             

 سعة المكثف . 𝐶، ثم استنتج قيمة  𝜏حدد مبيانيا ثابتة الزمن  -1-2             

.0,1𝑉نعطي :   الحساسية الراسية :               𝑑𝑖𝑣−1         : 0,5،       الحساسية الافقية 𝑚𝑠. 𝑑𝑖𝑣−1 

من قيمة التوتر الفصوى  %90و  %10على التوالي اللحظتين اللتان يصل فيهما التوتر على التوالي الى  𝑡2و  𝑡1لتكن -5

𝑢∞ = 𝐸 . 

𝑡𝑚،  (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡é𝑒)ج زمن الصعود واستنت 𝑡2و   𝑡1عين مبيانيا  = 𝑡2 − 𝑡1  . 

𝑡𝑚يكتب على الشكل التالي :   𝑡𝑚بين أن تعبير -6 = 𝑅. 𝐶. 𝑙𝑛9 . 

 (.-2-1للمكثف . قارن هذه القيمة مع القيمة المحصل عليها في السؤال ) 𝐶استنتج قيمة السعة -7

 

 : 2تمرين 
نريد في هذا التمرين أن ندرس ما يسمى بالمكثفات الممتازة : إنها مكثفات تتميز بسعة كبيرة جدا . فالمكثفات العادية 

لها سعة تحسب الميكروفاراد أو الميليفاراد ، بينما يمكن لسعة المكثفات الممتازة أن تبلغ ألاف الفاراد . وقد خططت 

بكثفات ممتازة ، حيث تم وضع هذه المكثفات في سقف القاطرة نظرا لكونها  (tramway)شركة لتجهيز قاطرة كهربائية 

 تمكن من تخزين طاقة كبيرة ، تسترجع بشكل كاف أثناء الكبح.

I- شحن المكثف 

 . ولكي نتحقق من سعة هذا المكثف ننجز الدارة الكهربائية التالية : 1𝐹نتوفر على مكثف وضع عليه الصانع الإشارة 

𝐸بمولد توتره  𝑅𝐶تتم تغدية المجموعة  = 10 𝑉   نغلق قاطع التيار .𝐾  عند

 لحظة نعتبرها أصلا للتواريخ .

 بين مربطي المكثف . 𝑢𝐶أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر -1

𝑢𝐶(𝑡)تحقق من أن -2 = 𝐸. (1 − 𝑒−𝑡 𝜏⁄  حلا للمعادلة التفاضلية السابقة   (

𝜏مع  = 𝑅𝐶 . 

 بدلالة الزمن . 𝑢𝐶مثل بشكل تقريبي منحنى تغيرات التوتر -3

أوجد قيمة سعة المكثف علما  10𝑠تساوي  𝑅𝐶ثابتة الزمن لثنائي القطب -1

𝑅أن  = 10 Ω . قارنها مع القيمة المدونة على المكثف . 



 

 

II-  تفريغ المكثف 

 لتفريغ المكثف ننجز التركيب التجريبي التالي :

𝑡الى غاية اللحظة  1الموضع رقم  نضع قاطع التيار في =

20𝑠  ونعتبر هذه اللحظة أصلا  2فنزيحه الى الموضع رقم

 جديدا للتواريخ .

 للمكثف .  𝑞أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة -1

′𝑅أوجد حلا للمعادلة التفاضلية السابقة نعطي -2 = 2𝑅 . 

𝑡اللحظة أوجد قيمة شدة التيار المار في الدارة عند -3 = 0 . 

 مثل بشكل تقريبي منحنى تغيرات شدة التيار بدلالة الزمن .-1

𝑡أحسب قيمة الطاقة المخزونة في المكثف عند اللحظتين -5 = 𝑡و    0 = 20 𝑠 . 

 . ′𝑅عوض الموصل الأومي  ′𝐶يمكن تفريغ المكثف السابق في مكثف آخر سعته -6

𝐶كان فارغا أوجد قيمة التوتر الكهربائي بين مربطيه عند نهاية التفريغ . بحيث  ′𝐶علما أن المكثف  = 2𝐶′ . 

 

 الكيمياء

 : 1تمرين 
𝐶و تركيزه  𝑉حجمه  𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻نعتبر محلول مائي لحمض البروبانويك  = 2.10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 . 

 أكتب معادلة التفاعل الحاصل بين حمض البروبانيويك والماء .-1

 . 𝑉و 𝐶أنجز جدل التقدم و أوجد تعبير التقدم الأقصى بدلالة -2

𝜎بين أن : -3 =
𝑥𝑓

𝑉
(𝜆1 + 𝜆2)  : استنتج تعبير

𝑥𝑓

𝑉
 . 

 . −𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂الموصلية المولية الأيونية ل  𝜆2و  +𝐻3𝑂: الموصلية المولية الأيونية ل :  𝜆1حيث : 

 .ثم أحسب قيمتها . −𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂و  +𝐻3𝑂و  𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻ع الكيميائية التالية : أعط تعبير التراكيز المولية لكل من الأنوا-1

 . 𝑝𝐻استنتج قيمة -5

 ثم أحسب قيمته . 𝐶والتركيز  𝑝𝐻بدلالة  𝜏اعنمادا على جدول التقدم عبر عن نسبة التفاعل -6

𝐾ة التوازن تكتب على الشكل التالي : . ثم بين أن ثابت 𝑉و  𝐶و  𝜏التقدم النهائي بدلالة  𝑥𝑓عبر عن -7 =
𝐶.𝜏2

1−𝜏
. ثم أحسب  

𝐾 . 

𝜆1نعطي :  = 35.10−3 𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1   و𝜆2 = 3,58.10−3 𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

 :  2تمرين 
+𝐻3𝑂)نقيس موصلية محاليل مائية لحمض الفلوريدريك  + 𝐹−)  ذات تراكيز بدئية𝐶0 . مختلفة 

 الجدول التالي : ندون النتائج المحصل عليها في

10−4 10−3 10−2 𝐶0(𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1) 

3,567.10−3 2,185.10−2 9.10−2 𝜎(𝑆. 𝑚−1) 

 مع الماء الذي ينتج عنه تحضير محلول حمض الفلوريدريك . 𝐻𝐹أكتب معادلة تفاعل فلورور الهيدروجين -1-1 -1

 البدئية . 𝐻𝐹كمية مادة  𝑛0انشئ الجدول الوصفي للتقدم باعتبار -1-2

 . −𝜆𝐹و   +𝜆𝐻3𝑂و  𝜎بدلالة  −𝐹و الأيونات  +𝐻3𝑂أكتب تعبير التركيز المولي الفعلي للأيونات -2-1 -2

 في كل من المحاليل السابقة . ثم أتمم ملأ الجدول التالي  −𝐹و  +𝐻3𝑂أحسب التركيز المولي الفعلي للأيونات -2-2

  

10−4 10−3 10−2 𝐶0(𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1) 

   𝑥𝑓

𝑉
(𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1) 



 

 

 . 𝑉و  𝐶0و  𝑥𝑓عند التوازن  بدلالة التقدم النهائي  𝑄𝑟,é𝑞أعط تعبير خارج التفاعل -3-1 -3

 

 أتمم ملأ الجدول التالي :-3-2

10−4 10−3 10−2 𝐶0(𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1) 

   𝑄𝑟 

 هل يتعلق خارج التفاعل عند التوازن للتفاعل السابق بالتركيز البدئي للمحلول ؟-3-3

 أحسب نسبة تقدم التفاعل عند التوازن لتفاعل فلورور الهيدروجين مع الماء لكل من المحاليل السابقة .-1-1 -1

 لكل من المحاليل السابقة . 𝑝𝐻استنتج قيمة -1-2

 أتمم ملأ الجدول التالي : -1-3

10−4 10−3 10−2 𝐶0(𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1) 

   𝜏 

   𝑝𝐻 

 . 𝑝𝐻كيف تتغير نسبة التقدم النهائي مع التخفيف ؟ نفس السؤال بالسبة ل -1-1

−𝜆𝐹نعطي :   = 5,54.10−3 𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1             ،𝜆𝐻3𝑂+35.10−3 𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة

 

 


