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نقاط 5الكيمياء   

    من مخلول           فً الماء المقطر للخصول علٍ           من خمض البروبانويك           نذيب   

 . لخمض البروبانويك تركيزه 

𝛔   أعطٍ القيمٌ   للمخلول  ℃  قياس الموصليٌ عند                       

 ن(5.3) .            مخلول  خمض البروبانويك هول  بين أن التركيز  -1

 ن(5.3).أكتب معادلٌ التفاعل الخاصل بين خمض البروبانويك مع الماء -2

 ن(5.53)أنشئ الجدول الوصفً لتطور هذا التفاعل.    -3

   ن(5.3)أخسب تراكيز األنواع الكيمياُيٌ فً المخلول عند التوازن.   -4

 ن(5.3).    للمخلول   𝐻أخسب قيمٌ    -5

   ]   و    بدِلٌ  𝜏عبر عن نسبٌ التقدم النواًُ    -6
 ن(5)ماذا تستنتح؟  .𝜏عند التوازن .أخسب      [ 

   ]و  ثابتٌ التوازن بدِلٌ   أعط تعبير  -7
 ن(5.53).   .أخسب    [ 

 المخلول فنجد   𝐻ونقيس                   ختٍ يصبد تركيزه هو      نذفف المخلول  -8

𝐻 
 
          . 

a.  نسبٌ التقدم النواًُ أخسب 𝜏   قارن  .𝜏   و 𝜏   ن(5.53) ماذا تستنتح؟ 

b.  ن(5.53)ماذا تستنتح ؟  و    قارن   .   المخلول المذففللتفاعل فً    ثابتٌ التوازن اخسب 

 : ℃  نعطي عند   

                           :     
                    :                            

 

 نقطة 51الفيزياء 

 : ن( 5التمرين األول )

I-  منحنى أسطونAston 

خدد انطّقا من منخنٍ أسطون مجال النوى  -1

 ن(3..5)المستقرة.

 ن(5.3)عرف تفاعلً اِنشطار واِندماج النوويين. -2

أين توجد علٍ المنخنٍ النوى القابلٌ لإلنشطارَ والنوى  -3

 ن(5.3) القابلٌ لإلندماج.

II- :دراسة تفاعل االنشطار النووي 

 235ورانيوم النوويٌ باألساس اِيستعمل كوقود للمفاعّت 

. تمثل المعادلٌ التاليٌ أخد تفاعّت انشطار  238ورانيوم ِوا

          :  235ورانيوم اِ
      

 
  

   
 
 

  
    . 

 نZ.(5.3)و  xخدد قيمٌ العددين  -1

 نJ.(5)ثم ب  Mevأخسب الطاقٌ المخررة ذّل هذا التفاعل ب  -2

 ن(3..5).الخصيلٌ الطاقيٌ باستعمال مذطط الطاقٌ مثل -1

 نMev .(5)ب  235من اِورانيوم  2gأخسب الطاقٌ الذي ينتجوا انشطار  -4

III-  12.دراسة تفتت االورانيوم  

   تتفتت النواة   
 .  αوتبعث الدقاُق  Thإلٍ نواة الثوريوم     

 ن(5.3).234لنواة اِورانيوم اكتب معادلٌ التفتت النووي  -1

 نMeV.(5.3)بالوخدة  الناتجٌ عن هذا التفتتاخسب الطاقٌ  -2



   ورانيوم تختوي علٍ نوى اِ       نعتبر عيّنٌ كتلتوا  -3
 َ  t=0عند اللخظٌ      

                هو   234عمر نصف اِورانيوم                    

 ن(5.3)عّرف زمن عمر النصف لنواة مشّعٌ. –أ               

 ن(5.3).      بـ  234ورانيوم ِلنواة ا λاخسب ثابتٌ النشاط اإلشعاعً  -ب               

 نt=0 . (5.3)الموجودة فً العيّنٌ عند اللخظٌ    البدُيٌ  234وم ياخسب عدد نوى اِوران –ج               

 ن(5.3).البدُيٌ  234ورانيوم ِانوى  % من99خدد المدة الزمنيٌ الّزمٌ لتفتت  -د              

                                                  معطيات 

               و                   
    

 

    
       

       
       

   Th α   
 الرمز  

 (u)الكتلٌ  1,00866 4,00150 229,9737 93.91536 233,99044 235,04394 139.92164

 

 :نقاط(4)التمرين الثاني 

 التجريبً التالً المتكون من : نستعمل التركيب  لدراسٌ شخن و تفريغ مكثف سعتى 

     مولد مؤمثل توتره       .  

  و        وموصلين أوميين مقاومتوما   مكثف سعتى   

. 

I- : 5نضع قاطع التيار في الموضع   دراسة شحن المكثف  : 

انقل تبيانٌ التركيب التجريبً المستعمل مبينا عليوا  كيفيٌ ربط  -1

 التوتر بين مربطً المكثف.       راسم التذبذب لمعاينٌ التوتر  

 (ن5.3)

  ن(5) .      أثبت المعادلٌ التفاضليٌ التً يخققوا التوتر   -2

 المعادلٌ التفاضليٌ علٍ الشكل التالً:  يكتب خل -3

)            
 

 

  𝜏و   اوجد تعبيري  الثابتتين    

 ن(5.)

( .خدد ثابتٌ 1بدِلٌ الزمن )الشكل       نعطً تغيرات التوتر   -4

 (ن5.3)سعٌ المكثف .    واستنتح قيمٌ   𝜏 الزمن 

II-  تفريغ المكثف : نضع قاطع التيار في الموضع.  : 

تكتب علٍ شكل   uc المعادلٌ التفاضليٌ التً يخققوا التوتربين أن  -1

 :   τ
 

   

  
τمخدد تعبير ثابتٌ الزمن    

 
 (ن5). 

             تخقق أن المعادلٌ الزمنيٌ -2
 

 

τ   ٌخل للمعادل

 ن(5.3)التفاضليٌ . 

  (2)الشكل  tبدِلٌ الزمن       نعطً تغيرات التوتر   -3

i.   خدد قيمٌ ثابتٌ الزمنτ
 

واستنتح قيمٌ َ  

 ن(5).   المقاومٌ  

ii.  اخسب الطاقٌ الكورباُيٌ المذزونٌ فً المكثف

 (ن5.3.)  t=0.004s عند اللخظٌ  




