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 (نقطة 5.5)التمرين األول الفيزياء النووية
 

226نعتبر النويدة 

88
Ra ، خالل تفتتها تبعث هذه النويدة االشعاع . وهي نظير مشع لعنصر الراديوم . 

 .أكتب معادلة هذا التفاعل النووي،مع اعطاء رمز النويدة المتولدة  (1

ثم اشرح لماذا هذا التفاعل الربط بالنسبة لنوية،لكل من نواة الراديوم والنواة المتولدة، أحسب طاقة  (2

 .تلقائي

 .اشرح الفرق بين التفاعالت النووية التلقائية، والتفاعالت النووية التحريضية (3

 .نشطة االشعاعيةاذكر تطبيقين لأل (4

 ينة البدئية من نويدات ع كتلة العبأحسب عددالسنين لكي تصير كتلة النوى االشعاعية ر (5

Tعلما أن دورها االشعاعي هو .  222-الراديوم 1620 ans . 

 . 222-أحسب بالجول الطاقة الناتجة عن تفتت نويدة واحدة من الراديوم( 2    

  .مقتطف من الجدول النووي : معطيات 
84 85 86 87 90 91

Po; At; Rn; Fr; Th; Pa  

222.0176،  النواة لمتولدة       226.0254u   222-الراديوم: الكتل النووية  u  

  4.0026الدقيقة  u      8، سرعة الضوءc 3.10 m / s   271وu 1.66 .10 kg  

 
n p

m 1.008665 u m 1.007276 u   

 ( نقطة 3.5)فيزياء نووية: التمرين الثاني 
 

وكذا خاصيات الفصيلة المشعة التي ( يوموراألورانيوم أو الث)الخاصيات االشعاعية لنويدة مشعة بمعرفة 

كما يمكن ( .إلى حدود بضع ماليير من السنين)تنتمي إليها ،استطاع الجيولوجيون معرفة عمر مادة معدنية

 14-سنة،وذلك بمعايرة نويدة الكربون 21111 إلى سنة 1411يتراوح عمرها من تأريخ بعض اآلجسام التي 

T، مع  ،إذ تبعث هذه النويدة إشعاعا من نوع  5570ans . 

 .ت ألزوفي الطبقات الجوية العالية نتيجة تاثير بيني للنوترونات الفضائية وا 14-تتكون نويدات الكربون

12تمتص النباتات على السواء النظيرين 

6
C  14و

6
C  على شكل ثنائي اوكسيد الكربون، وعند موت هذه النباتات

 .الموجودة فيه 14-يتوقف هذا االمتصاص ،وتتناقص أسيا نسبة الكربون

مع النشاط " الميت" ات المتبفي في النب aبمقارنة النشاط االشعاعي 
0

a  من نفس الفصيلة، " حي " لنبات

 .النبات المعين" وفاة " يمكن معرفة تاريخ 

 . 14-اكتب معادلة النشاط االشعاعي للكريون( 1

14أكتب المعادلة التي من خاللها يتحول األزوت ( 2

7
N 14-إلى الكربون . 

والنشاط  aأكتب المعادلة التي تربط بين النشاط االشعاعي ( 3 
0

a  مع تعريف المقادير األخرى الموجودة في

 .المعادلة

 21111في تاريخ األموات التي يقل عمرها عن  14-اشرح من خالل النص لماذا يتم استعمال الكربون( 4

 .سنة

حلل وناقش مدى صحة او خطا . ت النووية والخاصيات الكيميائية لعنصر ما ليس هناك عالقة بين الخاصيا( 5

 . هذه الفكرة

 

 

 (نقطة 5.5)كيمياء:التمرين الثالث 
 

:أجب بصحيح او خطأ على المقوالت التالية ( 1  

نمثل دائما في تعبير ( 1.1  
r

Q نواع المكونة للمجموعة الكيميائيةجميع األ. 
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 .اليظهر الماء المذيب في كتابة تعبير خارج التفاعل( 2.1  

 .تتعلق بالحالة البدئية للمجموعة ثابتةخارج تفاعل مجموعة عند التوازن ( 3.1  

 :اعط تعبير خارج التفاعل للتفاعل التالي ( 2

2 2(aq) (aq) 3 (aq) 2(aq) 2 (L)
H O 2I 2H O I 4H O

     

Vنقوم بدراسة محلول مائي لحمض الفلوريدريك حجمه ( 3 250mL  2وتركيزهC 2.0.10 moL / L  .

pHهذا المحلول  pHاعطى قياس  2.5 . 

 .ثم احسب قيمتها.والماء  (HF)للتفاعل بين حمض الفلوريدريك  kأعط تعبير ثابته التوازن ( 1.3

 عين كمية المادة البدئية لفلورور الهيدروجين وأنشىء جدول تطور التحول،ثم أحسب خارج التفاعل ( 2.3

     
r1

Q  45.0.10عندما يساوي التقدم moL . 

بمقارنة ( 3.3
r1

Q وk ماذا تستنتج ؟، 

 

 . (نقطة 5.5)كثفدراسة الم:التمرين الرابع 
 

 :تتكون دارة كهربائية على التوالي من أجهزة مكتوب عليها من طرف الصانع 

  مولد للتوتر يطبق بين قطبيه توتر
AB

u E 12.00V  . 

  موصل أومي مقاومتهR 330k   10مع نسبة خطأ تصل إلى% . 

  مكثف سعتهC 1 F   20مع نسبة خطأ تصل إلى% .  

قبل استعمال الموصل األومي والمكثف نقوم بقياس قيمة كل منهما بواسطة أجهزة خاصة فنجد ( 1

C 0.94 F   وR 320k  ع؟علل جوابك،هل هذه القيم تتطابق مع اشارات الصان. 

tعند لحظة ( 2 0  ونقيس التوتر بين قطبي المكثف فنحصل على الجدول التالي" ميقت"نقوم بتشغيل: 

 
t(s) 1.11 1.151 1.311 1.211 1.911 1.211 1.511 1.811 2.111 2.411 2.711 3.11 3.311 

c
u (V) 1.11 4.72 7.58 11.37 11.41 11.78 11.92 11.97 11.99 11.99 11.99 12.11 12.11 

الذي يعبر عن تغيرات التوتر مثل المنحنى ( 1.2
c

u  بداللة الزمنt . 

 .، اقترح طريقة تمكننا من التغلب عليها ما هي المشاكل التي صادفتها خالل هذا التمثيل( 2.2

أعط تعبير شدة التيار ( 3
0

i  عند  اللحظةt 0 ، ثم أحسب قيمته اعتمادا على قانون جمعية التوترات. 

 .كبيرة جدا tعندما تصبح اللحظة  iعند أي قيمة تنتهي شدة التيار    

توتر أوجد المعادلة التفاضلية التي تعبر عن تغيرات ال( 4
c

u المطبق بين قطبي المكثف،ثم أوجد حلها. 

ثم اوجد قيمة (. 1من خالل المعطيات المشار إليها في السؤال  أحسب قيمة ثابتة الزمن ( 5
c

u  عند 

 t 5  . 

cالنسبة استنتج قيمة 
u

E
tعند   5 ، ماذا تستنتج؟ 

 


