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 2018/2019ثانوية: العمري بوعافية/ حسناوة                                                                  السنة الدراسية: 

 المّدة : ساعتان و نصف                       تقني رياضي                                                     3 المستوى:

 االختبار األول للثالثي األول لمادة العلوم الفيزيائية

 

 التمرين األول:

)إن تفاعل شوارد اليود  )I   2 اتالكبريت ديمع شوارد بيروكسو

2 8( )S O   هو تفاعل بطيء و تام. 

0tنمزج عند اللحظة    محلوال مائيا ليود البوتاسيوم
( )( ) aqK I   1حجمه 100V mL  1و تركيزهC مع حجم من 

2 وممونيكبريتات ال دي بيروكسو  

4 2 8 ( )(2 ) aqNH S O   2حجمه 100V mL  2و تركيزهC. 

تمكنا عن طريق معايرة ثنائي اليود الناتج من تمثيل البيانات  2II   ،2

2 8S O     بداللة الزمن. و رسمنا املماس( )T  (1)للبيان 

0tعند  . 

 أعد كتابة جدول التقدم للتفاعل و أكمله -1

 أحسب قيمة التقدم العظمي للتفاعل. -2

، (1)احسب كمية املادة اإلبتدائية للمتفاعل املوافق للبيان  -3

 (3)و للمتفاعل املوافق للبيان 

2يوافق املتفاعل  (3)بين أن البيان  -4

2 8( )S O  

)1/2عرف زمن نصف التفاعل  -5 )t ـ و استنتج قيمته من أحد

 البيانات.

بين أن السرعة الحجمية للتفاعل تعطى بالعالقة  -6

1

2
vol

d I
v

dt

  
  ثم احسب قيمتها عند اللحظة ،

0t . 

يوم السابق و نفس الحجم ليود مونكبريتات ال  دينعيد التجربة في نفس درجة الحرارة باستعمال نفس حجم و تركيز بيروكسو  -7

البوتاسيوم كذلك، لكن تركزه 

3املولي  0.5 /C mol L عند.

0t ؟ 

 هل نحصل على نفس:

 التقدم العظمي؟ 

 زمن نصف التفاعل؟ 

  السرعة الحجمية

 ؟ للتفاعل

  مع التعليل.

2 2

( ) 2 8 ( ) 2( ) 4 ( )2 2aq aq aq aqI S O I SO     معادلة التفاعل 

)كمية املادة بـ )mol حالة الجملة التقدم 

 االبتدائية 0    

    x االنتقالية 

    maxx النهائية 

01الشكل   

3as.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s



2/3الصفحة   

 التمرين الثاني:

I-  كوقود في املحطات النووية، عندما تقذف نواته بنترونات تنشطر إلى نواتين ونيترونات 239يستعمل البلوتونيوم 

239ينمذج أحد التفاعالت املمكنة النشطار 

94Pu  : باملعادلة

239 1 102 135 1

94 0 42 0zPu n Mo Te x n    

في التفاعالت النووية ثم  أكتب قانوني االنحفاظ -1

 xو  Zعّين قيمة 

احسب الطاقة املحررة عن انشطار نواة واحدة  -أ -2

و استنتج النقص في الكتلة  239من البلوتونيوم 

m .املكافئ 

يمثل الحصيلة الطاقوية  ضع مخططا طاقويا-ب

 .239لتفاعل انشطار نواة البلوتونيوم 

24)يستهلك مفاعل نووي كل يوم  -3 )h  كتلة من

. احسب االستطاعة 35gقدرها  239البلوتونيوم 

 للمفاعل.املتوسطة 

 الفائدة املقابل؟ )الشكل  ( و ماماذا يمثل املنحنى  -أ -4

 منه؟ 

 أعد رسم املنحنى بشكل كيفي وحّدد عليه مواضع النوية التالية :  -5

  135

zTe ،102

42Mo ،   239

94Pu 

  تعطى طاقة الربط لكل نكليونlE

A
 لألنوية: 

239

94 : 7.5 /Pu MeV nucléon ،102

42 :8.6 /Mo MeV nucléon ،135 :8.3 /zTe MeV nucléon 

21 931.5 /u MeV C ،23 16.02 10AN mol   ،131 1.6 10MeV J  

II-  الوقود املستقبلي سيعتمد على تفاعالت االندماج

 النووي وفق املعادلة :

2 3 4 1

1 1 2 0H H He n   

 عرف تفاعل اإلندماج النووي -1

طاقة الربط لنواة الديتريوم   MeVاحسب بـ  -2

2

1H 

املخطط املبين في الشكل في الشكل التالي يمثل    -3

 الحصيلة الكتلية لتفاعل اإلندماج السابق:

 ؟1m ،2m ،3mماذا تمثل كل من  - أ
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 اعتمادا على املخطط أوجد :  - ب

  طاقة الربط لنواة الهيليوم 

  طاقة الربط لنواة التريتيوم 

  الطاقة املحررة من تفاعل االندماج بـMeV  ثمJ. 

2

1( ) 2.0136m H u ،1.0087nm u ،1.0073pm u 

 التمرين الثالث:

 ركب الدارة الكهربائية املوضحة  بالشكلنبين طرفي مكثفة لغرض دراسة تطور التوتر الكهربائي 

، ناقل أومي مقاومته  Eتتكون هذه الدارة من مولد للتوتر الثابت

10R K  مكثفة سعتها ،C  وبادلةK. 

إلى غاية بلوغ النظام الدائم، ثم نغير البادلة إلى  (1)في الوضع  نضع البادلة

0tفي اللحظة   (2)الوضع   

 مثل جهة التيار وأسهم التوترات. -1

بين  CUبين أن املعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر الكهربائي  -2

طرفي املكثفة في هذه الدارة تعطى بالشكل: 
1

0C
C

dU
U

dt
  

tإذا كان حل هذه املعادلة التفاضلية من الشكل :  -3

CU Ae  أوجد عبارتي الثابتين ،A ،  بداللةR ،C و ،E. 

lnيمثل الشكل املنحنى البياني لتغيرات  -4 CU  بداللةt. 

lnاستنتج بيانيا عبارة الدالة  - أ ( )CU f t. 

باملطابقة مع العالقة النظرية املوافقة للمنحنى استنتج قيم كل  - ب

 .Eو   ،Cمن : 

2.5tاحسب الطاقة املحولة إلى الناقل الومي عند اللحظة  -5 

 هو ثابت الزمن املميز للدارة. حيث  ، ماذا تستنتج ؟ 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجمـــيع

 األستاذة : محــارقة 
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