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 الثانوية التاهيلية أيت باها الدورة األولى 3سلسلسة رقم  رشيد جنكل: األستاذ 

 لتحوالت النوويةا  السنة الثانية من سلك البكالوريا: القسم 

 حالة توازن مجموعة/ حوالت التي تحدث في المنحيين تال 

 نيابة اشتوكة أيت باها

 1026/1025:السنة الدراسية  رياضية ا علوم  :الشعبة 

 

 الفيزياء 

  شعاعيالنشاط اإل : 2تمرين 

I.   الصوديوم    
 :إشعاعي النشاط    

    لدينا عينة من الصوديوم      t = 0في اللحظة  
   m1 = 2 mgأصبحت كتلة العينة    ، t1 = 74 h، وفي اللحظة      m0 = 64 mg كتلتها    

 ؟ t1 = 74 hما عدد النويدات الموجودة في العينة عند اللحظة         ؟   t = 0ما عدد النويدات الموجودة في العينة عند اللحظة    .2

      . m(t) = m0:       هي  tبين أن كتلة العينة المشعة في لحظة   .1

   عرف عمر النصف لنويدة مشعة   .3

 

 =وأثبت العالقة      
   

 
     

 

 ؟ وبماذا تتعلق ؟  λماذا تمثل ؟     

    بين أن عمر النصف للصوديوم المشع   .4
            =       هو    

 

      للصوديوم المشع   λقيمة أوجد ثم     
   s-1ب       

  t1أحسب نشاط العينة عند اللحظة     .5

 من العينة البدئية معبرا عنها باالساعة ؟  75  %ما اللحظة التي يتفتث فيها ثم  .  معبرا عنا بالساعة  m = 0,5 mgأوجد اللحظة التي تصبح فيها كتلة العينة     .6

    إعط تركيب نويدة الصوديوم     .7
  )المكونة لها  Nوعدد النونرونات   Z، عدد البروتونات    Aأي حدد عدد النويات  (    

       ما ذا تمثل النويدات   .8
    و     

 بالنسبة لبعض البعض؟ علل جوابك    

    لنويدة الصوديوم       النقص الكتلي     أحسب  .9
    لنويدة الصوديوم     Elقيمة طاقة الربط  إستتتج ثم   uبوحدة الكتلة الذرية      

     

 =طاقة الربط بالنسبة لنويدة الصوديوم       أحسب 
  

 
   𝜺 

     نويدة الصوديوم  .20
 ، أكتب معادلة التفتت وتعرف على النويدة المتولدة من خالل الجدول التالي       إشعاعية النشاط    

 المغنيزيوم النيون الفلور البور الكربون األكسجين العنصر

   الرمز
     

     
                

 M(Y) = 23,9784 uنعطي كتلة النويدة المتولدة             E، الطاقة المحررة الناتجة عن هذا التفتتث   Mevأحسب ب  .22

 أكتب معادلة تحوله النووي ؟ما نوع هذا النشاط .    النواة المتولدة المثارة الى حالتها األساسة تبعث أشعة كهرمغناطيسية شذيذة النفاذية عند رجوع  .21

            NA = 6,02 . 1023 mol-1          ،) = 24g.mol-1      
     M(       ،1u = 931,5 Mev.c-2                     ،) = 5 ,49 .10-4 u m(   

II.   استعمال الصوديوم    
 :المشع في الطب    

  C0 = 10-3 mol.L-1تركيزه    14من محلول الصوديم  V0 = 5 mlبحجم       t = 0، لتحديد حجم الدم المفقود ، نحقن الشخص المصاب عند اللحظة  فقد شخص إثر حادثة سير حجما من الدم 

 حجم الدم المفقود VPنسمي 

    كمية مادة الصوديوم    n0حدد  .2
  t = 0في دم الشخص المصاب عند اللحظة       

    كمية مادة الصديم   n1  حدد  .1
     n1  = n0نعطي       t1 = 3 hفي دم الشخص المصاب عند اللحظة    التي تبقى    

   

للدم  VPاستنتج الحجم   ، 14من الصوديوم   n2 = 2,1 .10-9 molمن الدم المأخود من جسم الشخص المصاب كمية المادة      V2 = 2 mlأعطى تحليل الحجم      t1 = 3 hحظة  عند الل .3

 من الدم وأن الصوديوم موزع فيه بكيفية منتظمة 5Lالمفقوود باعتبار أن جسم اإلنسان يحتوي  

 V = 5Lحيث       V – VPيساوي     t1نذكر أن حجم دم السخص المصاب عند اللحظة  

 

  النشاط اإلشعاعي:  2تمرين 

    )  (    232بأكرانيا ،و تسربت الى الفضاء عدة نويدات مشعة ، من بينها نجد اليود     ( tchernobyl)أحد مفاعالت المحطة النووية تشيرنوبيل    إنفجر 2986أبريل  16في 
    

   jours 8 =في الطب ولع عمر نصف عينة     232اليود يستعمل 
 

     وهو إشعاعي النشاط    

 ، اكتب معادلة تفتت اليود ، مبرزا قوانين اإلنحفاظ المطبقة   Xeاليود تكون  الكزينون   عن تفتث ينتج  .2

  λأحسب الثابتة اإلشعاعية لليود   .1

 ؟ ) a0حدد  (ما نشاط هذه الكمية من اليود عند اإلنفجار .     عدد النوى اليود المتسربة  N0من نوى اليود في الفضاء ، أحسب  Kg 100خالل اإلنفجار تسربت    .3

:        ، أعطى قياس    d = 300 Kmسقط بالقرب مع موقع الحادث ، والبقية كونت سحابة مشعة جالت مناطق شاسعة ، وووصلت الى فرنسا بعد أن قطعت مسافة    من اليود المتسرب  80% .4

Bq    a = 2.      

 التي قضتها السحابة لتصل الى فرنسا؟ ما المدة الزمنية . أ

 لحركة السحابة ؟ vما السرعة المتوسطة   . ب

 

  24التأريخ بالكربون :  3تمرين   

   (الموجود في الجو  Cتمتص جميع النباتات الكربون 
     و   

   )N  0(من خالل ثنائي أوكسيد الكربون  بحيث تبقى نسبة عدد النوى    )    
للكربون في   N( C )0عدد النوى    على  24للكربون     

  12-10 . 1,2  =:    النباتات ثابتة خالل حياتها 
           

   

       
  

 لكونخ نظير مشع  24إنطالقا من لحظة موت النبات تتناقص هذه النسبة نتيجة تفتت الكربون 

   ans 5730 =: 24عمر النصف للكربون 

 

  M(C ) = 12 g.mol-1      1 ans = 3,15 .107 sالكتلة المولية للكربون   ،

  Y، ينتج عن تفتتها نواة    إشعاعية النشاط  24نواة الكربون 

  جزءا من مخطط سيغري     2يعطي الشكل(Z , N ) 

  محددا النواة المتولدة    24أكتب معادلة التحول النووي للكربون  .2
  

  1على مخطط الطاقة الممثل في الشكل  إعتمادا .1

  24أوجد طاقة الربط بالنسبة لنوية لنواة الكربون  . أ

  24أوجد القيمة المطلقة للطاقة الناتجة عن تفتت نواة الكربون  . ب

، فنجد أن هذه العينة تعطى  m = 0,295 gعينة كتلتها    tنريد تحديد عمر قطعة خشب قديم ، لذلك نأخذ منها عند لحظة  .3

 تقتتا في الدقيقة   1,40

 الموجود في العينة المدروسة 24نعتبر أن التفتتات المالحظة ناتجة فقط عن نوى الكربون 

 %52,2، فنجد أن نسبة كتلة الكربون فيها هي     m = 0,295 gنأخد من شجرة حية قطعة لها نفس كتلة العينة السابقة    

 

 في القطعة التي أخدت من الشجرة الحية  24وعدد نوى الكربون  Cأحسب عدد نوى الكربون  . أ

 حدد عمر قطعة الخشب القديم . ب

 

  التحقق من جودة الهواء داخل المسكن   :  4تمرين 

    يعتبر الرادون   
   من الغازات الخاملة والمشعة طبيعيا وينتج عن التفتت اإلشعاعي الطبيعي لمادة األورانيوم      

 الموجودة في الصخور والتربة    

للحد من المخاطر الناجمة عن تعرض األفراد لمادة الرادون توصي منظمة الصحة . ، في كثير من بلدان العالم ، ثاني أهم أسباب اإلصابة بسرطان الرئة بعد التدخين  111يمثل استنشاق الرادون 

 كحد أقصى Bq/ m3 300كمستوى مرجعي وعدم تجاوز    Bq/ m 3 100العالمية باعتماد    

 )بتصرف  (عن الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية 
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 المعطيات

   6,02.1023 mol-1  NA =       ،(n) = 1,0087 u m       ،m(p) = 1,0073 u        ،m (Rn ) = 221,9703 u 

1 an = 365,25 jours    ،1u = 931,5 Mev.c-2   ،= 3,9jours. (Rn)   

 

         ،M ( Rn ) = 222 g.mol-1 

     تفتت نويدة األورانيوم   
    

   ينتج عن تفتت نويدة األورانيوم  
    نويدة     

    و     𝜶ودقائق      

    أعط تركيب نويدة   .1
    طاقة الربط للنواة  Mevحسب ب ثم أ          

     

 الناتجة عن هذا التحول    وعدد التفتتات من نوع   𝛂حدد عدد التفتتات من نوع  .1

  التحقق من جودة الهواء داخل مسكن 

  a0 =  5.103 Bqفي كل متر مكعب من الهواء المتواجد في مسكن القيمة       111نعتبرها أصال للتواريخ ، أعط قياس نشاط الرادون   t0عند  لحظة 

 كتلة الرادون المتواجد في كل متر مكعب من هذا المسكن  ، t0حدد عند  .2

 أحسب عدد األيام الالزمة لكي تصبح قيمة النشاط اإلشعاعي داخل المسكن تساوي الحد األقصى المسموح به من طرف منظمة الصحة العالمية  .1

 

  اإلندماج النووي:  5تمرين 
 .مليون درجة لضمان انطالق التفاعل 200ضرورة تسخين الخليط الى درجة حرارة عالية تفوق : صعوبات تقنية من بينها تفاعل االندماج النووي تفاعل ناشر للحرارة ، لكن انجازه يطرح عدة  -2

  من بين تفاعالت االندماج اندماج النظيرين الدوتيريوم    
  و التريتيوم   

   و الذي يعطي نواة الهيليوم   
  و نوترون   

  

 مليون درجة 200الخليط الى درجة حرارة عالية تفوق تسخين اشرح لماذا يتم  -2-2

  النظيرين الدوتيريوم اكتب معادلة االندماج النووي بين  -2-1
  و التريتيوم   

   

  التي يحررها هذا التفاعل EΔالطاقة ( J) ثم بـ( (Mev ـب ، حسبا -2-3

  الدوتيريوم يوجد  -1
 و هو غير مشــــــــــــع  4,6.1016Kg  بوفرة في مياه المحيطات، حيث يقدر االحتياط العالمي منه بــ   

  التريتيوم   
  بعد قدفه بنترون حسب المعادلة التالية  Yيمكن الحصول عليه انطالقا من عنصر   

           
 

 
 

 
  

  حدد معلال جوابك النواة  -1-2
   

  الدوتيريوم  من m=1Kgعدد النوى الموجودة في  Nحدد  -1-1
   

  الدوتيريوم  من m=1Kgحدد الطاقة الناتجة عن استهالك  -1-3
   

احسب بالسنوات المدة الزمنية الالزمة الستهالك المخزون  . %33مردود تحول الطاقة الحرارية الى الطاقة الكهربائية هو  باعتبار  E=4.1020Jاالستهالك السنوي من الطاقة الكهربائية يقدر ب  -3

  العالمي من الدوتريوم

; معطيات         
 

   
            

 
 
 

 
   m(   

          µ ; و ; m(    
          µ ;m(   

          µ. 

m(   
 )=1,00866µ ; 1,6605.10-27kg 1u=, ; Mev=1,6022.10-13J    1u=931,5Mev/c2 ;  Na=6,022.1023mol-1       

 

  اإلنشطار  :  6تمرين 

  التالية المعادلة حسب نووي مفاعل داخل 235 األورانيوم نواة تنشطر

    
           

 
  
  

  
   

  
    

 . نوترونات 3 تكون إلى 235 األورانيوم بنواة واحد نوترون تصادم يؤدي اإلنشطار هذا سيرورة خالل

 نوى كثافة دامت ما ثابتة تبقى األورانيوم، من أخرى لنواة النوترون هذا يحدثه الذي االنشطار لحظة و األورانيوم نواة أول انشطار عن نوترون تولد لحظة بين تفصل التي   𝜹الزمنية المدة أن نعتبر

 . التفاعلي الوسط في تتغير ال 235 األورانيوم

    األورانيوم نواة نحو واحدا نوترونا نرسل  t=0 لحظة عند
     

 الطاقة التي ينتجها انشطار نواة و احدة من اليورانيوم  MeVاحسب ب  -2

 احسب الطاقة المحررة من طرف هذا العدد من النوى   𝜹     ماهو عدد النوى التي انشطرت عند اللحظة  -1

 احسب الطاقة المحررة من طرف هذا العدد من النوى  𝜹     ماهو عدد النوى التي انشطرت عند اللحظة  -3

 الطاقة المحررة من طرف هذا العدد من النوى اعط تعبير  𝜹     ماهو عدد النوى التي انشطرت عند اللحظة  -4

              2  تحقق العالقة التالية   و  t=0المحررة بين اللحظتين    بين ان الطاقة  -5

الطاقة  تحول  فاعل النووي علما ان مردود لتلة االورانيوم المستعملة مند بداية انتاج هذه القدرة الكهربائية لتاحسب ك 3600MW=     خالل شهر القدرة الكهربائية لمفاعل نووي تقدر ب  -6

=r  الى الطاقة الكهربائية هو(  الحرارية)النووية 
     

     
      

 

m(     
  )= 90,92627u ; m(     

   )=141,92285u ; m(    
   )=235,04392u ; m(   

 )=1,008665u ; 1Mev= 1,602       J ; 1u=931,5MeV /    ; 1mois=30jours 

 

 الكيمياء 
  طبيعة التفاعل:   2تمرين 

   PH = 3,1 وذو     C = 1.10-2 mol. . L-1وتركيزه    V = 100 mlحجمه    C6H5COOHلحمض البنزويك     SAنحضر محلوال مائيا 

 بالنسبة لحمض البنزويك  mol . L-1وأحسب قيمتها ب     عرف الذوبانية ، .2

 ماذا تستنتج ؟.  SAقارن قيمة الذوبانية مع تركيز  المحلول   .1

  SAلتحضير المحلول    أحسب كتلة حمض بنزويك الالزمة  .3

   Vوالحجم   PHو  Cبداللة    xf و      xmaxأوجد تعبير ي  ثم  أنشيء الجدول الوصفي للتفاعل الحاصل بين حمض البنزويك والماء .4

 تعبير نسبة التقدم النهائي وأحسب قيمتها استنتج  .5

 استنتج طبيعة التفاعل .6

 C°25عند        s = 3,4g.L-1، ذوبانية حمض البنزويك في الماء          M(C6H5COOH) = 122 g. mol-1الكتلة المولية لحمض البنزويك        : المعطيات 

 

  تأثير التركيز البدئي على نسبة التقدم البدئي   : 1تمرين 
 . الحمض لهذا مائيا محلوال التمرين هذا في سندرس .الفلوريدريك حمض باستعمال كيميائيا الزجاج نحت يمكن 

 ،   C150عند درجة الحرارة  C0=10-2mol/Lتركيزه  0Sمحلول  على فنحصل الماء المقطر إليها نضيف ثم HFالفلوريدريك  حمض من mكتلة  100mLفئة  من معيارية حوجلة في نضع -2

  pH=2,66المحلول فنجد  pHنقيس 

 .  mالكتلة  احسب -2-2

 ، الماء و الفلوريدريك حمض بين التفاعل معادلة أكتب -2-1

  ضعيفو بين ان حمض الفلوريدريك حمض .التفاعل لهذا التقدم جدول أنشئ -2-3

 التقدم النهائي نسبة عن عبر -2-4 ]و  0Cبداللة  
OH3

 ثم احسب قيمتها. التوازن عند[ 

احسب التراكيز  -2-5 
f

OH 

3
و  

f
F   و 

f
HF 

 ’Cو تركيزه   ’Vيصبح الحجم الجديد للمحلول الناتجفمن الماء المقطر يساوي حجمه البدئي  حجما Sنضيف الى المحلول  -1

 ’Cاحسب التركيز  -1-2

  يهف الموجودةلأليونات  األيونية المولية الموصلية بداللة التوازن عند الفلوريدريك حمض لمحلول الموصلية  عن عبر -1-1

القيمة ’S ل المحلو موصلية قياس أعطى -1-3
-1S.m 0.061  25 عند°C ، عند التوازن قيمة تركيزاحسب  éq     

 1Sالمحلول  pH واستنتج    

' التقدم النهائي نسبة احسب -1-4  واستنتج  

123 .10.54.5  molmS
F

  ؛
123 ..10.0,35

3

 molmS
OH

   ؛  
1.19M(HF)  molg؛            


