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)  ن05: (التمرين األول
من بين التقنيات .  في عصرنا الحالي، فهو يستعمل في تشخيص األمراض و في العالجتأصبح الطب النووي من بين أهم االختصاصا

. ة، حيث يستعمل اإلشعاع النووي في تدمير األورام و معالجة الحاالت السرطاني)Radiothérapie(المعتمدة، العالج باإلشعاع النووي 
. Co60يقذف الورم أو النسيج المصاب باإلشعاع المنبعث من الكوبالت

Co60الكوبالتتتفكك نواة - 1
Ni60 إلى نواة النيكل27

28 .
  .أكتب معادلة التفكك و استنتج طبيعة النشاط اإلشعاعي/ أ

Ni60أحسب طاقة الربط لنواة النيكل/ ب
28 .

Co60الكوبالتنواة  أحسب الطاقة المحررة من تفاعل تفكك/ جـ
27 .

Co60الكوبالتتحصل مركز استشفائي على عينة من نواة - 2
27 ،

إن متابعة تطور نشاطها اإلشعاعي      . عند لحظة نعتبرها مبدأ األزمنة
)(ta بداللة الزمن أعطى لنا المنحنى الموضح في الشكل 

. المقابل
عين اعتمادا على المنحنى، زمن نصف العمر / أ

2
1tلكوبالت لCo600 وNعدد األنوية االبتدائية الموجودة في العينة   .

0.25,0نعتبر أن العينة غير فعالة في العالج عندما يصبح نشاطها / ب aa 0 حيثaالنشاط االبتدائي للعينة .
. Co60الكوبالتفي أي لحظة يلزم تزويد المركز االستشفائي بعينة جديدة من   - 

                     :المعطيات                 - 
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)  ن07 (:التمرين الثاني
 المكثفة في الحياة اليومية نذكر مؤقتة اإلنارة التي تجهز بها ساللم العمارات و ذلك للتحكم اآللي في إطفاء المصابيح بعدتمن بين استعماال

.  قابلة للضبط بهدف التقليل من استهالك الطاقة1tمدة زمنية
جزء من التركيب المبسط للمؤقتة و يتكون من مولد للتوتر المستمر قوته المحركة - 1-يمثل الشكل

.  Kقابلة للتغيير و قاطعة R  و ناقل آومي مقاومتهC=250μF و مكثفة سعتها Eالكهربائية 
. t=0 و نغلق القاطعة عند اللحظة R0نضبط المقاومة على القيمة - 1

Eu:بالعبارة  للدارة تعطىةبين أن المعادلة التفاضلي/ أ
dt

du
C

C .ثابت الزمنحيث  .
.  في الجملة الدولية التحليل البعدي، استنتج وحدة لباستعما/ ب
: تحقق أن حل المعادلة التفاضلية السابقة هو من الشكل/ جـ

t

C BeAtu .  ثابتين يطلب تعيين عبارتيهماB وAحيث. )(
.  شدة التيار المار في الدارة أثناء عملية الشحنti)(استنتج عبارة / د
 بين طرفي الناقل اآلومي بداللة الزمن باستعمال راسم tuAB)(نسجل تطور التوتر - 2

-. 2-االهتزاز المهبطي فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل

اختبار الثالثي األول في العلوم الفيزيائية 
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. tuAB)(أعد رسم الدارة مع تمثيل كيفية ربط راسم االهتزاز المهبطي لمشاهدة تطور / أ
واستنتج قيمة ، ثابت الزمنEعين بيانيا قيمة كل من القوة المحركة الكهربائية / ب

. I0 و الشدة العظمى للتيار المار في الدارة R0المقاومة 
عند صعود شخص ساللم العمارة يضغط على الزر، فتشتعل المصابيح حيث بعد مدة - 3

زمنية 
10

.1 E
ELntتنطفئ هذه المصابيح  .

mntيستغرق شخص للوصول إلى منزله مدة زمنية / أ 3 .
 هل تنطفئ المصابيح قبل وصول الشخص إلى منزله؟ 

.    اقترح كيف يمكن عمليا الزيادة من مدة إضاءة المصابيح/ ب
 

) ن08: (التمرين الثالث
22)((ندرس السرعة الحجمية لتفكك الماء األكسجيني  aqOH(  بوجود وسيط و هو محلول يحتوي على شوارد الحديدIII) 3Fe  .(
22)(2)(2)(  :       ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بالتفاعل معادلته 22 glaq OOHOH .

. الداخلتين في التفاعل )Ox/Réd(حدد الثنائيتين - 1
 في بيشر، نمدده بإضافة حجم  Cمن الماء األكسجيني التجاري تركيزه المولي V0=10mLلدراسة تطور هذا التفاعل نحضر حجم - 2

V1=88mL  ند اللحظة عمن الماء المقطر وt=0mn  نضيف لهما حجمV2=2mLمن الوسيط . 

: بين أن التركيز المولي االبتدائي للماء األكسجيني في المزيج هو / أ
10022
COH .

 . جدول تقدم التفاعلأنشئ/ ب
 .x وتقدم التفاعل  VT،حجم المزيج 022OH للماء األكسجيني في المزيج خالل التفاعل بداللة 22OHأكتب عبارة التركيز المولي / جـ
نبردها مباشرة بالماء البارد  V’=10mLللمتابعة تركيز الماء األكسجيني بداللة الزمن، نأخذ في أزمنة مختلفة عينات من المزيج حجمها - 3

LmolCالمحمض تركيزه المولي 4MnOK برمنغنات البوتاسيوم و الجليد و نعايرها بمحلول /10.2 2
 3V و نسجل حجم 3

:  فنحصل على جدول القياسات التالي برمنغنات البوتاسيوممحلولالالزم الستقرار اللون البنفسجي ل
60 45 30 20 10 0 t(mn) 
1,0 1,6 3,1 5,2 9,0 18,0 V3(mL) 

      22OH (mmol/L) 
لماذا تبرد العينات مباشرة بعد فصلها عن المزيج؟ كيف تفسر ذلك؟ / أ

2: علما أن الثنائيتين الداخلتين في التفاعل هي/ ب
)()(4 / aqaq MnMnO  2)(22)(و / aqg OHO .

. أكتب المعادلتين النصفيتين االلكترونيتين لألكسدة و اإلرجاع ثم المعادلة اإلجمالية لتفاعل المعايرة   -  

:   بين أن التركيز المولي للماء األكسجيني في العينة عند نقطة التكافؤ يعطى بالعالقة/ جـ
'

.
2
5 33

22 V
VCOH 

.   للماء األكسجيني التجاري Cأكمل الجدول السابق و استنتج التركيز المولي/ د
22)(أرسم على ورق مليمتري البيان / هـ tfOHزمن نصف التفاعلبيانيا حدد .  سلم رسم مناسبل باستعما .
 . t = 20 mn و أحسب قيمتها في اللحظة 22OHأعط عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بداللة / و

22)(أرسم كيفيا في نفس المعلم المنحنى .  من الوسيطV2=5mL حجم لنعيد التجربة السابقة باستعما - 4 tgOHمع التبرير  .
*** حظ موفق *** انتهى *** 
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