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حػعى الصُغ الحسفُت ) مؼ الخاظير ( كبل الخعبُلاث الػددًت
الخىلُغ

 الفيزًاء )  14,00هلعت ( )  90دكُلت (

الخمسًٍ ألاوٌ  :جحدًد لحظت اطدبداٌ املىبه الللبي

)  5,00هلعت ( )  30دكُلت (

املىبه الللبي  Stimulateur cardiaqueحهاش ههسبائي ًصزع في الجظم ٌ ،ػمل غلى جيشُغ الػضالث املظترخُت في الللب املسٍض
ولضمان العاكت الالشمت لدشغُله وجفادًا لخىساز غملُت اطدبداٌ البعازٍاث الىهسوهُمُائُت حظخخدم بعازٍاث مً هىع خاص
ذاث اليشاط إلشػاعي ,  هره البعازٍاث غبازة غً وغاء مغلم بئحيام ًحخىي غلى هخلت
حػمل بىظير البلىجىهُىم
  m0 مً املادة املشػت .
بهدف هرا الخمسًٍ الى جحدًد لحظت اطدبداٌ الجهاش للمسٍض
 0,75ن
 0,5ن
 0,5ن

 0,25ن
1ن
1ن
1ن

 .1أغغ  3خصائص ) مميزاث ( لليشاط الاشػاعي
 .2غسف املصعلحاث الخالُت  :هىاة مشػت  ،هظائس ؟
مؼ جىضُح كىاهين الاهحفاػ املظخػملت .
 .3اهخب مػادلت جفخذ البلىجىهُىم
ٌ .4ػعى املىحنى املبُاوي اطفله الخىاكص الاشػاعي ) a(tليشاط الػُىت بداللت الصمً.

 1 .4غين  a0اليشاط البدئي للػُىت املظخػملت.
-10 -1
 2 .4بين ان كُمت ثابخت اليشاط الاشػاعي هي . =2,6.10 s
 3 .4حدد  m0كُمت الىخلت املظخػملت في املىبه ب mg
 .5غملُا الجهاش ٌػمل بشيل حُد إلى أن ًدىاكص وشاط الػُىت بـ  ، 30%غلما ان املسٍض الري شزع له هرا الجهاش هى في
الخمظين مً غمسه متى طُضعس الطدبداله ؟
اوزاهُىم  ، 92Uبسوجىخُيُىم ، 91Pa
وػعي :
امسٍىُىم 95Am
6
23
-1
-1
(  ، Mثابخت أفىوادزو 1an=31,536.10 s ، NA = 6,02.10 mol
الىخلت املىلُت للبلىجىهُىم ) = 238 g.mol

الخمسًٍ الثاوي  :الاوشعاز الىىوي

)  3,00هلعت ( ) 25دكُلت (

ٌػخمد اهخاج العاكت في املفاغالث الىىوٍت غلى اوشعاز ألاوزاهُىم . 235غىدما ًصعدم هىجسون بىىاة ألاوزاهُىم 235جىلظم إلى
هىاجين خفُفخين وحػعي هىجسوجاث أخسي و فم املػادلت الخالُت :
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احظب  E0كُمت العاكت املحسزة غً اوشعاز هىاة واحدة مً الاوزاهُىم .
ما الاشياٌ العاكُت التي جظهس بها العاكت املحسزة
ملاذا بمىً لهرا الخفاغل ان ًؤدي الى الخفاغل املدظلظل ؟
حشخغل محسواث إحدي الغىاصاث الىىوٍت بالعاكت الىاججت غً الخحىٌ املىمرج لخفاغل الُىزاهُىم املػبر غىه باملػادلت
الظابلت حُث ٌظتهلً مفاغلها هخلت  m=897gمً الُىزاهُىم  235خالٌ مدة شمىُت  .tغلما ان املفاغل الىىوي ٌػعي غلى
أكص ى جلدًس كدزة ههسبائُت  P=25MWأحظب بالُىم  tاملدة الصمىُت الشخغاٌ الغىاصت.

وػعي :

m(9540Zr)=94,88604 u ; m(n)=1,00866 u ; m(13852Te)=137,90067 u

;

m (235 92U)=234,99333 u

) =235 g.mol-1 ، NA = 6,02.1023mol-1 ، 1 u = 1,66054.10-27 Kg = 931,5 Mev.c-2 ، 1 ev = 1,6.10-19 J

(M

الخمسًٍ الثالث  :إلاهدماج الىىوي )  5,00هلعت ( )  35دكُلت (
جيخج الشمع والىجىم ظاكتها مً خالٌ جفاغل الاهدماج الىىوي ،فمىر  4.5ملُازاث طىت والشمع جبػث ظاكتها في الىىن دون
جىكف ،وٍخىكؼ أن حظخمس ملدة مشابهت لها إلى أن حظتهلً هحى  %90مً همُت الهُدزوحين غليها.
وَػخمد جفاغل الاهدماج الىىوي -الري ٌػسف أًضا باالهصهاز الىىوي -غلى اهدماج هىاجين خفُفخين لخىىًٍ هىاة واحدة أثلل ،هأن
ًخم حػسٍض خلُغ مً هظيري الهُدزوحين -الترًدُىم والدجيرًىم -لحسازة غالُت جخجاوش مئت ملُىن دزحت مئىٍت ،حُث ًخم دمج
حظُماث الىكىد وجىىًٍ ذزة هُلُىم وهُىجسون واحد مً ول جفاغل اهدماجي ،وهمُاث هائلت مً العاكت الحسازٍت جفىق بىثير ما
ًيخجه الاوشعاز الىىوي،
 0,75ن
 0,75ن

 0, 5ن
 0,5ن
1ن
 0, 5ن
1ن

 .1احظب ظاكت السبغ لىىٍدة الدجيرًىم
 .2حدد الىىٍدة الاهثر اطخلسازا الدجيرًىم
ٌػعى في الشيل حاهبه مىحنى أطخىن .

أم الترًدُىم

مػال حىابً ،

 .3غين مً بين املجاالث  3 ، 2 ، 1املىضح في الشيل املجاٌ الري ًخضمً الىىي التي ًمىً أن جخضؼ لخفاغالث الاهدماج مػلال
حىابً ؟
املىحىدة في  1Lمً
اهعالكا مً  1Lماء البحس .احظب غدد الىىي الدجيرًىم
ً .4مىً اطخخالص  33mgمً الدجسٍىم
ماء البحس .
جىخب غلى الشيل الخالي الخالي :
و
 .5غلما ان مػادلت جفاغل الاهدماج بين
أحظب بـ  MeVكُمت العاكت التي ًمىً الحصىٌ غليها اهعالكا مً  1Lمً ماء البحس؟
 .6اهجص مخعغ العاكت للخفاغل املدزوض
20
ً .7لدز إحمالي حجم مُاه البحس  1370.106Km3و الاطتهالن الظىىي مً العاكت الىهسبائُت ًلدز ب  E=4.10 Jباغخباز مسدود
جحىٌ العاكت الحسازٍت الى العاكت الىهسبائُت هى  . 33%احظب ب  m3حجم ماء البحس الالشم اطخػماله خالٌ طىت .
وػعي :

)=1,00728u ، 1µ=1,66.10-27Kg =931,5MeV/C2
-1
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) =2 g .mol

( )=2,01355µ ; M

()=1,00866µ ،m
3

( mـ ،1MeV=1,6.10-13J

()= 28,30MeV ; EL( H)=8,47MeV ; m
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الىُمُاء )  7,00هلغ ( )  30دكُلت (

الخلُغ

الخمسًٍ السابؼ  :دزاطت جاثير الخخفُف غلى وظبت الخلدم النهائي )  7,00هلغ ( )  30دكُلت (
حمض الاطىىزبًُ  C6H8O6أو فُخامين  ،Cمادة ظبُػُت جىحد في غدد هبير مً املىاد الغرائُت  ،هما ًمىً جصيُػه لُباع في
الصُدلُاث غلى شيل أكساص .وهى مسهب مضاد للػدوي وميشغ للجظم  ...وَظاغد غلى همى الػظام.
هرًب في املاء كسصا ًحخىي غلى هخلت  m=500mgمً حمض الاطىىزبًُ فىحصل غلى محلىٌ حجمه  VS=200mlغىد دزحت
الحسازة  250Cجابثت الخىاشن  Kامللسون بهرا الخحىٌ:
يهدف هرا الخمسًٍ الى دزاطت جاثير الخخفُف )جاثير التراهيز البدئُت ( غلى وظبت الخلدم النهائي
0,75ن
0,75ن
1ن
1ن
0,25ن
0,75ن
0,75ن

0,5ن
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اهخب مػادلت جفاغل حمض الاطىىزبًُ مؼ املاء
احظب  Cالترهيز املىلي للحمض في املحلىٌ.
أغغ حػبير ثابخت الخىاشن  Kبداللت  τو . C
بين ان وظبت الخلدم النهائي
اطخيخج ظبُػت الخحىٌ الىُمُائي املدزوض
احظب كُمت  pHاملحلىٌ
اطخيخج  σكُمت املىصلُت للمحلىٌ

غىد  250Cهخفف املحلىٌ الظابم ملحلىٌ حمض الاطىىزبًُ بئضافت حجم مً  200mLمً املاء امللعس  ،فُصبح جسهيزه ’C
بىاطعت حهاش  -pHمتر ،هلِع  pHاملحلىٌ فىجد . pH=3,15
 .8بخعبُم غالكت الخخفُف أوحد كُمت ’ Cاملحلىٌ املخفف.
 .9حدد كُمت ’ τوظبت الخلدم النهائي ب %
 .10ما جأثير الخخفُف غلى وظبت الخلدم النهائي .
وػعي :
)=38,42.10-3 S.m2.mol-1 ، M(C6H8O6)=176g/mol

( ، λ (H3O+)+

حـ ـظ طػُـد للجمُ ـؼ
هللا ول ـ ـ ـي الخىفُم

مازي هىزي  » :إهىا هخاف فلغ ما هجهله ،وال ًىحد ما ًخُفىا غلى الاظالق بػد أن هفهمه « .

Page 3

Gmail : Prof.jenkalrachid@gmail.com

Site : www.chtoukaphysique.com

