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 2017/2018ة الدراسية : السن                                    ثانوية                                          

 ساعات. 2المدة :         و تقني رياضي.                        علوم تجريبية 3المستوى : 

 اختبار الفصل األول

 

  التمرين األول:

 g= 2 HI 2(g)+  I  2(g)H)(نريد دراسة حركية التفاعل : 
نها على ، يحتوي كل م  = Cθ°350و نرفع درجة حرارتها إلى  A  ،B  ،C  ،Dمن أجل ذلك نحضر أربعة أوعية: 

) = 0,50 mmol2(I0n  من ثنائي اليود و) = 5,0 mmol2(H0n ابتة من ثنائي الهيدروجين.تبقى درجة الحرارة ث

 ثم يعاير البوتاسيوم ، المتبقي في محلول يود 2Iمختلفة ، ثم تبرد تبريدا مفاجئا. يذاب ثنائي اليود ال tزمنة األخالل 

2-بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم )
3O2+ S +2Na 1( تركيزه-C = 0,050 mol.L ليكن .EV  حجم محلول

 الثيوكبريتات الالزم للوصول إلى التكافؤ. فنحصل على النتائج التالية:

 

 A B C D الوعاء

t(min) 50 100 150 200 

VE(mL) 16,6 13,7 11,4 9,4 

n(I2) (mmol)     

  

)Ox/ Red  :2الثنائيتان  تعطى ) ( )/aq aqI I 
و  

2- 2-

4 6( ) 2 3( )/aq aqS O S O 

 تبرد األوعية قبل المعايرة ؟ و ما اسم هذه العملية.لماذا  /1

 أكتب معادلة تفاعل المعايرة. /2

 . اكمل جدول تقدم تفاعل المعايرة الموجود في الملحق /3

 . EVو  Cو  2n(I(استنتج العالقة بين  /4

 .HI جدول تقدم تفاعل اصطناع يود الهيدروجين .أ ـ أكمل5

بداللة  x(t(ب ـ عبر عن التقدم 
2
( )In t .ثم أكمل الجدول ،  

 .t =75 minو استنتج تركيب المزيج عند اللحظة  f (t2n(I = ((ج ـ أرسم المنحني 

 .t = 0د ـ استتنتج سرعة التفاعل عند اللحظة 

  هـ ـ استنتج سرعة تشكل غاز يود الهيدروجين عند نفس اللحظة.

 

  :نيالتمرين الثا

 سجين.قص األكنشكل عضلة القلب ميتة ، أو أن تعاني من تآلالم القلب : إما أن تكون الخاليا التي  هناك سببان

لمشع و الذي هذا النظير ايد. الذي يحقن للمريض عن طريق الور 201نستعمل الثاليوم  آالم القلب لمعرفة السبب

 .γ ميراخاصة تسمى كا شعة بكاميراال يتثبت إال على الخاليا الحية للقلب. يتم التقاط األ γيصدر أشعة 

 بسيل من البروتونات فيحدث التفاعل التالي: 203نقذف أنوية الثاليوم  201النتاج الثاليوم 
203 1 201

81 1 82
3T p Pb X   

 مع توضيح القوانين المستعملة. Xتعرف على الجسيم  /1

 و ما هو نمط ، 201معادلة تفكك نواة الرصاص كتب . ا201ليشكل الثاليوم  تلقائيا تفككالناتج ي 201الرصاص  /2

 التفكك ؟

ص لشخ MBq 0A 78 =، نحقن لمريض محلول كلور الثاليوم  المشع نشاطه  γخالل عملية التصوير بأشعة  /3

 .kg 70كتلته 

  .MBq.mL vA 37 =-1أحسب حجم المحلول الذي حقن للمريض علما أن النشاط الحجمي  /1.3

إذا علمت أن ثابت النشاط اإلشعاعي  /2.3
6 12,6 10

T
s    :أحسب 

  الموجودة في العينة لحظة الحقن. 201للثاليوم  0Nعدد األنوية االبتدائية  /1.2.3

 .1/2tأحسب زمن نصف العمر  /2.2.3

  الموافقة لذلك. 0mاستنتج الكتلة  /2.33.
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المريض. تأكد  من كتلة kg 1 لكل  mg 15الثاليوم هو مادة سامة ، و ينبغي أال تتجاوز الجرعة المحقونة  /4.2.3

  بالحساب بأن العينة المحقونة ال تشكل خطرا على المريض.

 MBq 3أكبر من  Aتكون نتائج الفحص قابلة لالستغالل مادام النشاط  /5.2.3

  ري إجراء حقنة جديدة.يصبح من الضرو tاستنتج بعد أي مدة 

المعطيات : 
201M( T ) 201,1 /g mo  ،

23 16,02 10
A

N mo   

 

 التمرين الثالث 

مربوط على التسلسل مع مكثفة سعتها  Rبائية الموالية و التي تحتوي على ناقل أومي مقاومته نحقق الدارة الكهر -

C . 

0tفي اللحظة    تكون المكثفة مشحونة كليا تحت توترV10E  . 

كتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر أ -1
C

u . بين طرفي المكثفة 

CRثبت أن حل هذه المعادلة التفاضلية يكتب من الشكل: أ -2

t

C
eEu 


 

 أكد من أن الحل يحقق الشروط اإلبتدائية .ت -3

II-  غير التوتر بين طرفي المكثفة بداللة الزمن يمثل الشكل الموالي ت)t(u
C

 

 
 لهذه الدارة و بين أنه متجانس مع الزمن . أكتب عبارة ثابت الزمن  -1

 من شحنتها الكلية عند التفريغ . 63%على أنه المدة التي تفقد فيها المكثفة   نعرف  -2

 * أوجد قيمة ثابت الزمن للدارة  الكهربائية باستعمال التعريف و المنحنى البياني .      

 . 100Rمكثفة ، علما أن أحسب قيمة سعة ال -3

III - 1- ائي المار في الدارة تكتب من أثبت أن عبارة شدة التيار الكهرب 

الشكل :    



t

e
R

E
)t(i

 
 

s35,0tحسب شدة التيار المار في الدارة في اللحظة  أ -2 . 

s35,0tحسب قيمة التوتر بين طرفي المكثفة في اللحظة أ -3  . 

 فارغة تماما عند هذه اللحظة ؟ علل . هل المكثفة -4

s02,0tحسب الطاقة المخزنة في المكثفة في اللحظة أ -5  
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يعاد  ملحق 
ورقة  مع 

 اإلجابة
 

 جدول تقدم تفاعل المعايرة :
 
 
 
 
 
 

 معادلة التفاعل 

 الحالة االبتدائية    

 الحالة الوسطية    

 الحالة النهائية    

 

t(min) 0 12 25 45 90 

x(mmol)      

 

t(min) 50 100 150 200 

n(I2) (mmol)     

 

)g(=        2 HI       2(g)+             I       2(g)H           معادلة التفاعل 

 الحالة االبتدائية   

 الحالة الوسطية   

 الحالة النهائية   

))(mmol2n(I 

5 

x (mmol) 
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