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          I - 14دراسة الكربون:  
  یكون مشع ل  الطبقات العلیا للجو وفي  14ربون ،حیث یتشكل الكو  في الطبیعة الكربون یتواجد على شكل نواتین نظیرتین             

I               -1- ما ھو المقصود بنواتین نظیرتین ؟  

I              -2- ال تكون في الحالة المثارة لما أن نواة اإلبن المتشكلة ع.  وفق النمط اإلشعاعي  14الكربون أكتب معادلة تفكك.  

I              -3- إشرح ذلك من خالل معادلة نوویة  إنبعاث إلكترون من النواة و ھي ال تملكھ؟ یف تفسرعبارة عن إلكترون،فك إن طبیعة اإلشعاع  
I              -4-   ھو 14إن زمن نصف عمر الكربون =     ،ماذا نقصد بزمن نصف العمر؟  

I              -5- المشعة الموجودة في العینة عند اللحظة  االبتدائیةعدد األنویة  نسميt=0 :  
  .و  ،، ،  المتبقیة عند اللحظات  14للكربون  Nعن عدد األنویة  عبر بداللة -أ-1-5         

I              -5-األنویة  تطور عدد ملیمتریھأرسم على ورقة   -بN  نعطي سلم الرسم التالي:بداللة اللحظات السابقةالمتبقیة لألنویة المشعة  
  10cm→ :على محور التراتیب                ، 2cm→  :محور الفواصل              

I             -6-  ثم أحسب قیمة  إستنتج العالقة بین زمن نصف العمر و ثابت التفكك اإلشعاعي .أكتب قانون التناقص اإلشعاعي.  
                                                                                            

                        
                                                     

 في جریمة قتل التحقیق:التحوالت النوویة

سیاحي بفرنسا،عثر عند الحفر على جمجمة إنسان ورد في وكالة األنباء أنھ خالل القیام بأشغال،ومن أجل بناء مركز 
  (ANDER)و سمیت بجمجمة   (HOMO SAPIENS NEANTHERDAL)ینتمي إلى النوع البشري

  بعد ھذا اإلكتشاف أوقفت السلطات الفرنسیة مشروع البناء،نظرا ألھمیة الموقع من الناحیة األثریة،واتصلت بباحثین 
 خالل تواصل عملیة الحفر،عثر على جمجمة أخرى إلنسان ینتمي إلى نوع بشري .في میدان التطور النوعي البشري

،كانت ھذه األخیرة موجودة (SAPIAND)سمیت الجمجمة الثانیة بجمجمة (HOMO SAPIENS SAPIENS)  آخر
مسافة مترین من الجمجمة األولى،لكن تواجدھما في نفس المكان و على ھذه المسافة قد یكون بسبب إنھیار  على

  .الجمجمتین اقترابفأدى إلى  التربة 
  .ans 60000و     ans 30000ھذان النوعان البشریان عاشا في أوروبا بین 

أكثر ھذان الشخصان؟   و تالقىھل :المكانتساءل الباحثون عن ظروف تواجد الشخصین في نفس  االكتشافمن ھذا 
  .أنھ مات تحت تأثیر ضربة عنیفة ANDERمن ھذا لوحظ على جمجمة 

  ؟ANDERھو الذي قتل  SAPIANDفھل من الممكن أن یكون 
  .14أجریت على الجمجمتین دراسات تأریخیة باستعمال الكربون  التساؤالتللجواب على ھذه 

  *2010جوان صدرت في  مقالة صحفیة *                                                                   
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II           / أثناء حیاتھا و تبقى النسبة و  الكائنات الحیة ثاني أكسید الكربون الذي یحتوي على النظیرینتمتص  :یختطبیق التأر  

  المشع المتواجد في أنسجتھا  14ثاني أكسید الكربون، یبدأ عندئذ الكربون  امتصاصبینھما ثابتة،و عند الممات تتوقف الكائنات الحیة عن            
  . بالتفكك دون تجدد           

II            -1- أعط تعریف نشاط عنصر مشعA(t). من العبارة  انطالقاA(t) = - ( )
  . N(t)و  و  A(t)العالقة بین  أستنتج 

            II   -2 -من قانون التناقص اإلشعاعي المذكور في السؤال انطالقا )I-6(برھن أن عمر الجمجمة یعطى بالعالقة t= -
 ( )
 

            III  -3- نتائج تحلیل جمجمتيANDER   وSAPIAND  مدونة في الجدول التالي 14بواسطة الكربون:  
      

                        طبیعة العینة المختارة                   

                             . ANDER                               1,64جمجمة                          
       

. SAPIAND1,87جمجمة                           
  

              II -3-من خالل النتائج الخاصة ب /أANDER  أوجد عمر جمجمتھ.  

II               -3-توافق النتیجة المتحصل علیھا في السؤال 2010الصحفیة ھل المعطیات التي وردت في المقالة  /ب )II -3- أ(  

II               -3-بإیجاد عمر جمجمة   /جSAPIAND ھل یمكنك الخروج بنتیجة و اإلجابة على السؤال المطروح في المقالة آال و ھو:  

  ؟  ANDERقتل  قد  SAPIANDأن یكون من الممكنھل *                          

  التمرين الثاني            

             
  
  

         

I           -  نرید تعین سعة مكثفة مكثفةC  في اللحظة  -1الشكل–لذا نقوم بتحقیق التركیب المقابلt=0  نغلق القاطعةK  وبمساعدة 1في الوضع  

  - 2الشكل –بداللة الزمن فنتحصل علي البیان cUراسم اھتزاز مھبطي نسجل منحني التوتر المطبق بین طرفي المكثفة           

علي لبوسي المكثفة ، ما ھي العالقة  بین qو qحدد موضعي الشحنتین  / 1          q t و i t  .  

  . cU،وبین كیفیة ربط راسم االھتزاز المھبطي في الدارة لتسجیل cUو RUالتوترین - 1- مثل علي الشكل / 2         

اوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا / 3          cU t   

.:حل المعادلة التفاضلیة یعطي بالشكل / 4          t
cU A e B   حیث, ,B A ثوابت فیزیائیة یطلب منك تعین قیمھا.  

4Cانطالقا من البیان بین ان سعة المكثفة / 5          F  

        II –  نضع االن القاطعةK 0في اللحظة نعتبرھا  2في الوضعt  فیحدث تفریغ للمكثفة یجعل المحركM  10یدور و بالتالي ترتفع الكتلةm mg  

30hبمقدار               cm 18في مدة زمنیة قدرھاt ms یحدث تناقص خطي في التوتر،cU نعبر عنھ بالمعادلة  

            cU at b   حیث لدینا 0 5cU v  و 18 1,5cU ms v  

  .aوbاحسب قیمتي / 1          

اوجد عبارة الشحنة / 2           q t للمكثفة بداللة الزمن ، استنتج قیمة التیار i t؟  ، ماذا تالحظ  

  :احسب القیم التالیة / 3          

0tالطاقة الكھربائیة المخزنة بالمكثفة في اللحظة   -  أ 
18tالطاقة المتبقیة عند اللحظة   -  ب ms 

نعتبر mالطاقة المیكانكیة المكتسبة من طرف الكتلة  -جـ 210 /g m s  

.المئویةمردود التجھیز بالنسبة  -د
  

  
  
  

RCدراسة ثنائي القطب 
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  :الثالتمرين الث  

  

                I-  محلول ماء األكسجیني)H2O2   (تركیزهC0 = 0.1 mol / L  تم تـمد یـد ه ،F   ،خذ  الحجم نأمرةV1 = 
20 mL   من المحلول الممدد للماء األكسجیني تركیزه )C1  ( و نعایره بوجود حمض الكبریت ، بواسطة محلول

 V2= 10نحصل على نقطة التكافؤ بعد إضافة حجم .   C2  = 0.02 mol /Lتركیزه )  KMnO4( برمنغنات البوتاسیوم 
mL   من محلول )KMn04  .(للتحول الحادث ھي  المعادلة المنمذجة :  

2MnO -4 (aq) + 5H2O 2 (aq) + 6H +
(aq)    =  2 Mn 2 +

(aq) + 5 O 2 (aq) +  8 H 2O (aq )              
  

  .الداخلتین في التفاعل بعد كتابة المعادلتین النصفیتین االلكترونیتین )   ox / red(حدد الثنائیتین   -1
  . أنجز جدول التقدم لھذا التفاعل -2
  .  C2  ،V1  ،V2بداللة  C1اكتب عبارة  -3
  .  F، ثم استنتج  معامل التمدید  C1احسب  -4

                          II-  الماء األكسجیني یتفكك ببط ء شدید ، معادلة ھذا التفاعل ھي :  
                                       2 H 2 O 2  (aq)    =   O 2  (g)  +   2 H 2O  ( l )    

من الماء  V 0 = 80 mLنمزج حجم     t =  0 sعند اللحظة  . إن إضافة محلول كلور الحدید الثالثي یسرع التفاعل 
   V = 20 mL، مع حجم    C0األكسجیني تركیزه  

  البیان المجاور یبین. من محلول كلور الحدید الثالثي 
  .  n(O2) = f ( t )تطور كمیة ثنائي األكسجین 
  . جدول التقدم لھذا التفاعل  أنجز -1
  استنتج العالقة الموجودة بین تقدم التفاعل و كمیة   -2
  .مادة ثنائي األكسجین    
  . احسب التقدم النھائي  للتفاعل  -3
  .عرف زمن نصف التفاعل ، وحدد قیمتھ  -4
  ) . ( tاكتب عبارة سرعة التفاعل عند اللحظة   -5
  ) . ( t = 0احسب ھذه السرعة عند اللحظة   -6
  . ل الحركیة في ھذا التحول اذكر العوام -  7

               
         

  
     

                              

m

G

R=10kΩ

C
M

1 2

E=5v

1الشكل

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 10 20 30 40 50

t = 0المماس عند  

t(min)

n 
( O

 2
 ) 

 m
m

oL

احمد سحنون: االستاذ بالتوفیق للجمیع

PixelPlanet PdfPrinter Demoversion - http://pdfprinter.pixelplanet.com

http://pdfprinter.pixelplanet.com

