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 نقاط( 7التمرين األول: )

ظل تاريخ الطب النووي مرتبطا بما يحققه تطور الفيزياء النووية، ففي حاالت متعددة يعتمد هذا النوع من الطب عن 
 Tc43حقن مواد مشعة في جسم مريض، ويعتبر النظير 

للتيكنيسيوم من بين األنوية المستعملة في هذا المجال   99
 ة إلى تكلفته المنخفضة وكونه أقل خطورة.، إضاف6h1/2t=نظرا لقصر حياته حيث يقدر نصف عمره بـ 

Tc43 من بين نظائر التيكنيسيوم نجد: 1. 
 Tc43و   99

97 . 
Tc43 عرف النظير، اعط تركيب نواة النظير 

99. 
Tc43 يتم الحصول على النظير 2. 

Mo42 عن طريق قذف   99
 يالديتيريوم. نواة الموليبدان96

Tc43 دلة التفاعل المنمذج لهذا التحول النووي هي: 
97  + Mo +42

96  H   ⟶  1
2  XZ

A 
 هل هذا التفاعل النووي مفتعل أو تلقائ؟ علل. .أ

 .A , Zبذكر بقانوني صودي، اوجد قيمتي كل من  .ب
XZ تعرف على الجسيمة  .ج

A . 
Tc43 يتم الحصول على النظير 3. 

Mo42 بتفكك  99
 تلقائيا. 96

 هذا التفكك مبينا نمط هذا النشاط االشعاعي.أكتب المعادلة  .أ
Tc43 حقن مريض بحقنة تحتوي على النظير  4.

 bqM= 555 0Aنشاطها اإلشعاعي االبتدائي  99
Tc43 تحقق من أن ثابت النشاط االشعاعي للتيكنيسيوم .أ

 s5-3.21 x 10 =  λ-1هو 99
 التي حقن بها المريض. 0Nأحسب عدد أنوية االبتدائية  .ب
Tc43 الكتلة االبتدائية  0mأوجد قيمة  .ج

 التيكنيسيوم التي حقن بها المريض. 99
 .t 1من قيمته االبتدائية، حدد اللحظة 36%تناقص نشاط العينة في جسم الشخص إلى  t 1عند اللحظة  .د
 mol 23= 6.02 x 10 AN-1يعطى: 

 

 نقاط( 7التمرين الثاني: )
S2O8(aq)ملبيروكسوديكبريتات البوتاسيو من محلول مائي 1V، حجما =0tنمزج عند اللحظة 

2−+(2K(aq)
+ 

I(aq) من محلول مائي ليود البوتاسيومml = 200 2Vمع حجم1Cتركيزه المولي 
− )+(K(aq)

  ، 2Cتركيزه المولي  +
I(aq)) نتابع تغيرات كمية مادة 

−  -10-المتبقية في الوسط التفاعلي في لحظات زمنية مختلفة، فتحصلنا على البيان(

 9102 ديسمبر                            الثالثة ثانوي علوم تجريبية :لمستوىا

 سا 9المدة:             العلوم  الفيزيائية األول في الثالثياختبار                    
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1. ( SO4(aq)إذا علمت أن الثنائتين الداخلتين في التحول الكيميائي الحاصل هما:
2−/S2O8(aq)

( و −2
I(aq)

−/I2(aq)). 
 أكتب معادلة تفاعل األكسدة االرجاعيةالمنمذجة للتحول الكيميائي الحاصل. .أ

 أنجز جدول تقدم التفاعل. .ب
 إعتمادا على البيان: .2

 لمحلول يود البوتاسيوم. 2Cاستنتج التركيز المولي  .أ
 حدد المتفاعل المحد علما أن التفاعل تام. .ب
 .maxXاستنتج قيمة التقدم األعظمي  .ج

I(aq)استنتج بيانيا سرعة إختفاء شوارد اليود ) -أ .3
 .t = 1min( عند اللحظة −

 t=1min وسط التفاعلي علما أن قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظةللV أوجد قيمة الحجم الكلي –ب 
1-.min1-mol.L 3-= 9,1 x 10 volV. 

 .1Cلمحلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم وتركيزه المولي  1Vاستنتج قيمة الحجم  -ج    
 .1/2tعرف زمن نصف التفاعل  -أ  .4

 ةتعطى بالعالق 1/2tعند اللحظة   n(1− )(t1/2))بين أن كمية مادة شوارد اليود –ب 
    

𝑛(𝐼−)𝑡½=𝑛0(𝐼−)+𝑛ᵳ(𝐼−)

2
 

 
 
 
 

هي كمية مادة شوارد اليود االبتدائية I 0n)-(حيث: 

 هي كمية مادة شوارد اليود في الوسط التفاعلي عند نهاية التفاعل. I fn)-(،في الوسط التفاعلي

 بيانيا.1/2tاستنتج قيمة –ج 
 

 نقاط( 6التمرين الثالث: )
لدراسة االندماج  ITER (international thermonucléaire expérimental reactor)انطلق برنامج البحث

, Hالنووي لنظيري الهيدروجين  H1
3

1
وذلك من أجل التأكد من  2

 االمكانية العلمية إلنتاج الطاقة عبر االندماج النووي.
H1أكتب معادلة االندماج النووي بين الديتوريوم –أ  – 0

2 
H1 تريتيوم وال

XZعلما أن التفاعل ينتج نواة  ، 3
A .ونيترونا 

n0 (I-) + nf (I-) 

2 
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 يتعلق زمن نصف العمر بـ: –ب      
 للنظير المشع.0Nعدد األنوية االبتدائية  -
 درجة حرارة العينة المشعة. -
 نوع النظير المشع. -

 إختر اإلجابة الصحيحة من بين االجابات السابقة:
) عرف طاقة الربط للنواة  –أ  – 2 X)Z

A  ثم أكتب عباراتها. ، 
 ربط للنواة وطاقة الربط لكل نوية:أحسب طاقة ال –ب      

 XZ
A  ,  H1

3  , H1
 ، ثم استنتج النواة األكثر استقرارا.MeV، بـــ  2

, H( يمثل الحصيلة الطاقوية لتفاعل اندماج نظيري الهيدروجين 0-المخطط الطاقوي )شكل  -6 H1
3

1
2. 

 ن تفاعل االندماج الحادث.أحسب مقدار الطاقة المحررة ع -أ
H1من 1gاحسب مقدار الطاقة المحررة عن اندماج   -ب

H1من  1,5gو 2
3. 

 يعطى:
M ( n0

1 ) = 1,00866u; m ( p0
1 ) = 1,00728u; m ( H1

2 ) = 2,01355u ; m ( H1
3 ) = 3,0155u ; m 

( H2
4 e) = 4,0015u ; 1u = 931,5 MeV

C2
 ; NA = 6,02 X 1023 mol-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالتوفيق
 
 
 
 
 
 
 



Page 4 sur 6 
 

 التصحيح النموذجي

 
 نA                                         (5.0)و تختلف في   Z النظائر هي أنوية لنفس العنصر لها نفس -1

تركيب النظير 
99
43

𝑇𝐶   : ن( 5.0)                                  05، عدد النيترونات :  34عدد البروتونات 

 ن(  5.0_ التفاعل مفتعل ألنه تم بواسطة قذف نواة بنواة الديتيريوم                                         ) أ -2

 ن( 5.0ب_ قانون إنحفاظ العدد الكتلي ، قانون إنحفاظ  العدد الشحني                                            )

 ن(1)                                                           هو نترون      X الجسيم    A=1    ،Z=0ج_ 

ن(0..5)                          β ⁻نمط اإلشعاع   Z=-1   ،A=0    ، ₄₂⁹⁹𝑀𝑂 ⟶ ⁹⁹₄₃𝑇𝐶 + ᴬżX 4-  

   =ʎ                                           (5.0                 )ن
𝑙𝑛2

tn½
 =

0.693

6∗3600
 =3.21*10⁻5s⁻1- 4 

ن(0..5)                                              N₀=
𝐴0

ʎ
 =

555∗106

3.21∗10⁻5
=172.9*1011 ب_ نوية    

ن(1)                                                m₀=
𝑁0.𝑀 

𝑁𝐴
= 

172.9∗1011∗99

6.02∗1023
=28.43*10⁻10 g  _ج  

ن( 1)                                                t₁=τ =
1

ʎ
=

1

3.21∗10⁻5
= 31152.64s≅8.65 h  _د  

 التمرين الثاني : )7نقاط( 

ن( 5.20ارجاع (                                      ) )s₂o₈²⁻+ 2é=2SO₄²⁻           1      أ_  

ن(5.20)                                         )اكسدة ( 2 I⁻= I₂+2é      

ن( 52.0)                                                                             s₂o₈²⁻+ 2I⁻=2SO₄²⁻+I₂                

  

ن( 520ب جدول التقدم )   
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              s₂o₈²⁻             +      2I⁻             =       2SO₄²⁻    +I₂ معادلة التفاعل 
ة الحالة اإلبتدائي   C₁V₁ C₂V₂ 0 0 
ةالحالة اإلنتقالي     C₁V₁-x     C₂V₂-2x 2x x 
 C₁V₁-Xm  C₂V₂-2Xm 2Xm Xm  الحالة النهائية 

             

    C₂ n₀(I⁻) = C₂V₂ = 20M molأ_ حساب -2

C₂= 
20

200
   = 0.1mol ∕  L                                                                (520 )ن 

  nᵳ(I⁻)=4mmolب_ المتفاعل المحد من البيان نجد 

 نS₂O₈²⁻                                                                (520 )إذن المتفاعل المحد هو 

 ج_ قيمة التقدم األعضمي :

nᵳ(I⁻)=C₂V₂- 2Xm →Xm = 
𝐶₂𝑉₂−𝑛ᵳ(𝐼−)

2
 

Xm = 8*10⁻3 mol                                                                     (5.0 )ن 

  دقيقة  1عند اللحظة  (⁻I)أ_ سرعة إختفاء شوارد -4

𝑉(𝐼−)=
 𝑑𝑛(𝐼−)

𝑑𝑡
= 

(0−16)10⁻3

5.6∗0.5−0
 = 5.71 Mmol . 𝑚𝑖𝑛⁻1                                     (5..0 )ن 

𝑉VOL =
1

𝑉𝑇 

𝑑𝑋

𝑑𝑇
  ,  n(I⁻)=n₀(I⁻) -2x   _ب 

ن( 0..5)                                     
𝑑𝑛(𝐼−)

𝑑𝑡
 =-2

𝑑𝑥

𝑑𝑡
  →  𝑉𝑉𝑂𝐿 = 

𝑉(𝐼−)

2𝑉𝑇
   →𝑉𝑇  = 313.7ml     

ن( 5.20)                                                                      v₁=𝑉𝑇 -𝑉2 = 113.7 ml _ج   

  C₁         حساب 

 = C₁V₁-Xm =0 →C₁لدينا 
8∗10⁻3

0.1137
 = 0.07 mol *𝑙−1                                 (5.0)ن 

 ن( 5.0تقدم التفاعل نصف تقدمه األعضمي او النهائي   )_ زمن نصف العمر : هو الزمن االزم لبلوغ 3

𝑥(𝑡½)=
𝑋𝑚

2
→t = 𝑡½ 

−n₀ - 2x→𝑛(I =لدينا )t½
=n₀ -Xm∕2   𝑛(𝐼−) 

ن( 1)                                                                    𝑛(𝐼−)𝑡½
= 

𝑛0+𝑛0−2𝑋𝑚
 

2
 = 

𝑛0(𝐼−)+𝑛ᵳ (𝐼−)

2
  

ن(5.20)                                                                 n(I⁻)𝑡½ =
4+20

2
=12mmol  
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ن( 5.20)                                                                𝑡½=0.8min    باالسقاط نجد 

 التمرين الثالث : ) 6نقاط( 

 

ن( 1.0)  

 

 

 

ن(5.0)  

ن(5.20)   

ن(5.0)  

 

 

ن(0..5)   

 

 

 

ن(0..5)  

 

  ن(5.20)

 

 

ن(5.0)  

 

ن(1)  

 


