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األول )نقاط  7(  : التمرین

Th234الطوریوم
رادیوم90 إلى تلقائیا یتحول مشع، اإلشعاعيRaعنصر النشاط . –وفق

بالطور. 1 الخاص التالي الجدول Th234یومأكمل
90 :

الكتلي Aالعدد الشحني Zالعدد ال Nتروناتنعدد

اإلشعاعي. 2 النشاط معادلة هما. أكتب المعادلةنانوانالقما هذه بكتابة یسمحان .اللذان

الطوریوم. 3 من مشعة عینة Th234تحتوي
اللحظة  90 N0 =10. 10على  t = 0في

22
 Noyauxمشعة  .نواة

التالي الجدول في المدونة النتائج على فنحصل ألخرى لحظة من المتبقیة المشعة األنویة عدد تطور :نتابع

الجدول. أ .أكمل

البیان.ب 0lnأرسم .
N

f t
N

.

البیان.  معادلة استنتج

التالي. 4 اإلشعاعي التناقص قانون t: یسمح
0 eNNلحظة عند المتبقیة المشعة األنویة عدد . tبمعرفة

التالیة. أ العالقة 0ln:  بین  . 
N

t
N

.

اإلشعاعي. ب النشاط ثابت استنتج السابق، السؤال في المبینة العالقة و البیان معادلة من الخاص  انطالقا

الزمن. بالطوریوم ثابت قیمة .استنتج

هي. 5 العمر نصف بزمن الزمن ثابت تربط التي العالقة أن قیمة  t ½ = .ln2: علما استنتج ،t ½  .

الثاني )نقاط  8( : التمرین

إلى أشار الصانع أن حیث مكثفة، سعة قیمة من التأكد التجربة هذه خالل من ، ) C = 60,0 µF ± 10 µF( نرید

التالي التجریبي التركیب نحقق هذا أجل من :و

t( j ) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

N ( × 10
22

 ) noyaux 10 7,50 5,62 4,22 3,16 2,37 1,78 1,33 1,00 0,75

N

N
ln 0
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اللحظة القاطعt = 0في .Kةنغلق

التوترین. 1 لمشاهدة المهبطي اإلهتزاز راسم توصیل یمكن كیف علیها بین ثم الكهربائیة الدارة رسم uABأعد

المدخل المدخلuDBوy1على توتر؟. y2على كل یمثل ماذا

الم. 2 التوترین بین الفرق مشاهدة من یمكننا أحدهما زرین، المهبطي اإلهتزاز راسم على علىیوجد شاهدین

علیهy2وy1 المدخلین كتب على( y1 – y2 )و المشاهد التوتر مقلوب مشاهدة من یمكننا اآلخر الزر و

علیهy2المدخل كتب التوتر). INV( و نشاهد حتى علیه الضغط یجب الذي الزر هو ؟uRما

التوتر. 3 الدارة uRیسمح تجتاز التي الكهربائي التیار شدة بها تتطور التي الكیفیة ؟. بمشاهدة هذا تبرر كیف

المكثفة. 4 طرفي بین الكهربائي التوتر یحققها التي التفاضلیة المعادلة .أوجد

كحل. 5 التفاضلیة المعادلة الدالةتقبل لها
t

C e1Eu.عبارة لهاستنتج أن بین المقدارثم زمنذا .وحدة

اللحظة. 6 في أنه التالیة = tبین العالقة تتحقق ، :E63,0uC.

التالي. 7 البیان على بالحصول المكثفة طرفي بین الكهربائي التوتر لتطور الزمنیة المتابعة :سمحت

من. أ كل البیان من ؟وEاستنتج

السعة. ب الصانع؟. للمكثفةCأحسب إلیها أشار التي القیمة مع وجدتها التي القیمة تتفق هل

الثالث )نقاط5( : التمرین

لحمض مائي محلول الموليV = 100 mLحجمهالمیثانویكنحضر تركیزه c = 2,5.10و
-3

 mol.L
قیاس. 1–

PHعند المحلول القیمةC°25هذا الحادث. pH = 3,23یعطي الكیمیائي التحول عن تعبر التي التفاعل معادلة

هي الماء و الحمض : بین
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)aq(3)aq()(2)aq( OHHCOOOHHCOOH

أساس. 1 الثنائیتین أكتب ثم برونشتد حسب الحمض تعریف السابق/ أعط التفاعل في الداخلتین .حمض

قیمة. 2 نعطي عندما الحرارة درجة إلى نشیر أكPHلماذا ؟ التوازنمحلول ثابت عبارة یوافقKتب الذي

الكیمیائي التوازن .معادلة

المحلول. 3 في الموجودة األصلیة الحمض موالت عدد ـ( أحسب ب لها .)n1نرمز

التالي. 4 التقدم جدول :أكمل

المعادلة )aq(3)aq()(2)aq( OHHCOOOHHCOOH  

الحالة المادة   التقدم )mol( كمیات

اإلبتدائیة x= 0 بالزیادة .……… ………. ………. 

النهائیة x = xf ………. ………. ………. ………. 

من. 5 النهائيpHانطالقا التقدم قیمة أحسب .xfالمحلول،

المولي. 6 التركیز من األعظميcانطالقا التقدم قیمة أحسب ،xmax 

التقدم. 7 نسبة عبارة قیمتأعط أحسب الماء. هثم مع الحمض تفاعل الهل أم تام بررتفاعل .؟

قیمة. 8 )f)aqأحسب ]HCOOH[  .

التوازن. 9 ثابت قیمة المیثانویكKاستنتج حمض لتوازن .الموافق


