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4من 1صفحة 

الموضوع
)نقطة31:(الجزء األول

ن األول )انق06:( التمر
عض النظائر المشعة طارة النظائر المشعة اإلشعاعي ل الحرارة المتولدة عن النشا هرائي عن طر ار  تنتج ت

ة نها إنتاج المناس م ار الكهرائي لمدو .سنواتة عدة الت
دراسة التحول النوو: أوال 

238هناك نوع خاص تعمل بنظیر البلوتونیوم -1
94Puاعث لإلشعاع لتنتج نواةال

Aالیورانیوم 
Z U ة و .الحواسیب و غیرهاو تستعمل في المحطات الفضائ

ارات  -أ ؟اإلشعاع - مادة مشعة  -نظیر البلوتونیوم : ماذا تعني الع
ونات النواة الناتجة-ب قانون درسته حدد م االستعانة  الحادث و  ك النوو .أكتب معادلة التف

ل منأع-جـ  ارة  ): ع )PuN،( )UN الزمن : بداللةtك ) ،0، ثابت التف )PuN

قى -2 طارة غیر فعالة عندما ت 88ans.عمراالبتدائي للمادة المشعة ذات نصف من المقدار%70تعتبر ال
ك/أ احسب ثابت التف .

السنوات علما أن نشاطها االبتدائي  / ب طارة مقدرة  10ما هي مدة اشتغال ال
0 9,5 10A Bq 

ا  ة النظائر المشعة في ال: ثان طار متياستعمال  من ق عة تحق (L)و ذاتیتها (r)مقاومة وش
عطي توترا ثابتا  مولد مثالــي  قة  طارة السا Eنستعمل ال

مة  من ق ةمقاومةاللنتحق عة لالداخل (r)وش
یبین مختلفینLذاتیتهاو  :، وذلك بتر

یب األول ل: التر الش مقاومتا األمبیرمتر - 1- الموضح 
VE 6وومولد التوتر مهملتان . القاطعة Kعد غل

مةفي النظام الدائم على األمبیرمترالتلمیذقرأ  0الق 428I mA.
مة -1 یب األول ؟rماهي ق التي حصل علیها التلمیذ في التر

یب الثاني  ل:التر الش ا مقاومته - 2- الموضح  10Rأضاف التلمیذ ناقال أوم  عةعلى التسلسل وصل وأ.مع الوش
القاطعةبجهاز الدارة  عد غل طي و عندراسم االهتزاز المه 0t انالعلى حصل لب الش -3- الموضح 
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4من 2صفحة 

حققها التوتر بین طرفي بین أن–1 ة التي  یببداللة الزمن في المقاومةالمعادلة التفاضل تعطى  الثانيالتر
ة .:العالقة التال ( )R

R

du
A u t B

dt
 

A,حیث Bارتیهما طلب تحدید ع ثابتان 
مة-2 یب الثاني في الrتأكد من ق .تر
عةذاتأحسب-3 .مختلفتین طرقتینLة الوش
فيأرسم -4 ان  عة ب )للتوتر بین طرفي الوش )bu f t

.[ms 52 ,0]في المجال الزمني 
ن الثاني نقا7:التمر

من المخبرةاألعمالفي أحد حصص ذهیاألستاذ من تالمأراد ه حد ألCسعة ال، التحق عد حج ثفات وهذا  م
تبها المصنع علیها، ولهذا الغرض تم  ةیوصتللمعلومات التي  ة على التسلسل مع العناصر التال هرائ :لها في دارة 

ة توتر ذمولد- ة الكهرائ .Kأسالك توصیل، قاطعة -.Rناقل أومي مقاومته -.  Eثابت، قوته المحر
الحاسوب- .تجهیز التجرب المدعم 

ثفة، سمح جهاز  الدارة والتوتر الكهرائي بین EXAOأثناء شحن الم ار الكهرائي  ل من شدة الت عة تطور  من متا
ثفة بداللة الزمن، وتم تسجیل النتائج في الجدول التالي :طرفي الم

06121824 i mA

129630 CU V

قا مبینا .1 للدارة الموصوفة سا :علیهاأرسم مخط
بدیل لجهاز .1.1 طي  راسم االهتزاز المه ة ر اني لتطور التوتر EXAOف مشاهدة التمثیل الب سمح  والذ

ثفة والناقل األومي خالل الزمن .الكهرائي لكل من الم
ار الكهرائي و الشحنة الكهاالتجاه االصطالحي  ل.2.1 ةلت .رائ

ثفة  .1.2 ة لتطور التوتر الكهرائي بین طرفي الم ة المعادلة التفاضل تا ن  م قانون جمع التوترات، بین أنه  بتطبی

ة ارة التال 1C:     الع
C

dU E
U

dt RC RC
 

:   تحقق من أن العبارة اللحظیة.2.2  1
t

CU t E e    
 

.حل للمعادلة التفاضلیة السابقة

عدحدد وحدة ثابت الزمن .3.2 اعتمادا على التحلیل ال

1:بتطبیق قانون جمع التوترات جد العبارة التالیة . 1.3 . C

E
i u

R R
  .

: أرسم المنحنى البیاني الممثل للدالة .2.3 Ci f Uمستعینا بنتائج الجدول أعاله، ثم استنتج قیمتي كل منEوR.
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ار العالقة 1.4 :  اعت  t
RU t Ee  1:  بین أنtC
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إذا علمت أنھ عند لحظة القیاس .2.4 1.175mt s 147,413كانت النسبة السابقةC

R

U

U


مة ثابت الزمن /أ استنتج ق .
مة ثابت الزمنقارن /ب قة ق اس السا ة mtبلحظة الق mtمن خالل حساب النس


.

.mtاستنتج المدلول الفیزائي للحظة/ج 
.المدروسة سابقاCجد قیمة سعة المكثفة .5

)نقا70:(الجزء الثاني
بي ن التجر )انق07: (التمر

ة  ائ م سائل شفاف )chaufferette chimique(المسخنة الك ي مملوء  الست س  ارة عن  ع
من إیثانوات الصودیوم  3CH COO Na  المناط، بداخله قرص معدني ستخدمها المتجول 

س  على القرص المعدني فیبدأ السائل في الك الضغ قوم  التجمد حیث  اد ة عندما تبدأ األ الثلج
ة للتدفئة  الحرارة .التجمد محررا حرارة مناس ة السائل الصلب  ة بإذا ائ م ن تجدید المسخنة الك .م

pour la science2008من مجلة
ات 1410eK:المعط  3 82 /M CH COONa g mol

I/ دراسة محلول مائي إلیثانوات الصودیوم:
3CHإیثانوات الصودیوم COONa ما یلي ض اللون تنمذج معادلة انحالله في الماء  ائي صلب أب م : نوع 

       3 2 3aq l aq aqCH COO H O CH COOH OH   

2نذیب
0 10n mol 100من إیثانوات الصودیوم فيml 25من الماء درجة حرارته °c فنحصل على محلولS مة ق

.8,9له PHالـ 
.جدول التقدم أنجز –1
ة التقدم النهائي-2 ,للتفاعل الحاصل بداللة 1fعبر عن نس ,eK C pH 1حسب أثمf

,1للمعادلة التفاعل الحاصل بداللةKعبر ثابت التوازن –3 fC . ه احسثم.
ة من الماء المقطر للحصول على0Sلمحلو مننأخذ حجما-4 م ه  1Sالمحلول ونضیف إل یزه المولي تر

310 /C mol l .
ة التقدم أحسب في هذه الحالة  ماذا تستنج ؟2fالنهائينس

II /معایرة  محلول مائي إلیثانوات الصودیوم:
ة  حجمه المسخنةالمستعمل في  0Sالمحلول المائي إلیثانوات الصودیوم   ائ م تلته 100mlالك ، g 130و 

س  :وذلك معایرته نقوم هذا من أجل التأكد من الكتلة المدونة على الك
.0Sمرة من المحلول  100ممدد 1Sر محلوال یحضبتنقوم :أوال
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4من 4صفحة 

ا 1نأخذ حجما  :ثان 25V ml 1من المحلولSشر  و نمأل لور الماءو نضعها في ب محلول حمض  السحاحة 
 3H O Cl  یزه 14.5تر 10 /aC mol L 

ل حجم  لور الماء على محلول إیثانوات الصودیوم و نقرأ عند  ا محلول حمض  ب تدرج حجم محلول حمض aVنس
مة المضافلور الماء  )و PH =f(Va)المحلول للمزج و نرسم المنحنیین  PHق ل( الش )4(الموضحین 

ا لاقترح/ 1 وال تجرب طيتمعایرة مدعما برسم هذه البروتو .خط
تعرفا لنقطة/ أ/ 2 .التكافؤ أع

ة المادة للمتفاعلین في المعایرة/ب  م )وشوارد الهیدرونیومیثانوات شوراد اإل(أكتب العالقة بین 
.عین إحداثیتي  نقطة التكافؤ/ 3

لور الماءمن1aVحدد الحجم /4 العالقة إضافتهیجب الذمحلول حمض  لكي یتحق
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ة apKو استنتج لمزجافي للثنائ 3 3/CH COOH CH COO 

یز المولي للمحلول/5 یز المولي للمحلول.1Sأحسب التر .0Sواستنتج التر
ة /6 ائ م تلة إیثانوات الصودیوم المستعملة في المدفأة الك س .عین  .وقارنها مع الكتلة المسجلة على الك

موفقون إن شاء هللا
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