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 اممدؿ-المماىد بب اللار المسسوو    ثانويػػػة
  لوـ  مريلية  +رياايات  : شسلةاللاللة ثانوم  : السنةاللييياا  : إمتحاف في ماوة

 11H30 :     إلى08H00:   مب .سا3 : 30:المدة 2011 فيلرم  28: التاريخ
وديية  15 لوـ  مريلية  المدة  +رياايات  : التمريب األكؿ
 :                                                             شحب مكللتيب

 C2 ,C1  التركيب الميػابل يسمح بشحب المكللتيب

-. 1 -في اف كاحد  ندما  كوف اللاولة في الواع 

. R=2.2kΩ النادػالف االكمياف  ليما نلس الميػاكمة- 

باستتداـ نناـ  اا سمح لنا برسس  تور  
 : المواحيب في الشكل UC1(t) ,   UC2(t)  التو ريب

 حسب الرسس المستى ىل انتيت  ملية الشحب للمكللتيب ؟-1

 .بيب طرفي المولد UPN=E استنتج التو ر-2
E(1-e بيب طرفي مكللة  الؿ الشحب مب الشكل UC (t) التو ر-3

-t/τ
)=UC (t) 

 UC (τ) احسب ديمة

. C2). ( RC1 R )  (للنائيي اليتليب 1τ , 2τ  يب اللابتيب اليمنييب-4

  .C2 و C1 أحسب ديمة كل مب-5

 :  ىل السلارة التالية صحيحة-6

 (كلما كانت سسة المكللة كليرة كلما كانت  ملية شحنيا أسرع ؟)   
 

 

. 2 أم المنحنيات االربسة التالية يملل  تور شدة التيار في الدارة  ندما  ياح اللاولة الى الواع-7

 
 وديية40 لوـ  مريلية  المدة  +رياايات  : التمريب اللاني

I وراسة ممييات كاشف ملوف 
C=2,90 x 10 نضع محلوال لكاشف ملوف  ركييه

-4 
mol.L

مما   4,18 فنمدىا مساكية له PHفي ككس كنييس ديمة   1-
6,6.10 =الييدركنيوـ كىي يمكننا مب حساب  ركيي شوارو

-5 
mol.L

-1 = [
+

H3O] 

IndHInd في ىذا المحلوؿ ىيA/B كوف اللنائية    HInd حيث يكوف  حضير ىذا المحلوؿ دد  س انتالدػا مب الحمض  /
 : كالماا ىيHIndك كوف مساولة التلػا ل الحاوث بيب  

  OHIndOHHInd 32 
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كليا   الحمض ىل ينحل ىذا.  مب محلوؿ الكاشف المذكور، أكجد مسدؿ التيدـ النيائي للتلػا لV=100mlبك ذ الحمس   .1
 في الماا؟

 . في المحلوؿA/B لللنائية  KAأ ع  لارة ثابت الحمواة  .2

KA=1,9.10 إذا كاف.3
IndHIndلللنائية   PKA فػككجد اللابت 5-  ثس استترج الكاشف المذكور باال تماو  لى  /
 :المدكؿ التالي

 PKAاللوف األساسي  منتية االنحراؼ  اللوف الحمضي  الكاشف  

 3,7أحمر   4,4 - 3,1أصلر بر يػالي  اليليانتيب  
 4,7أزرؽ   5,4 - 3,8أصلر  ا ضر اللركموكرييكؿ  
 7,0أزرؽ   7,6 – 6,0أصلر  أزرؽ اللرمو يموؿ  
 9,4أحمر بنلسمي   10,0 – 8,2شلػاؼ  اللينوؿ فتاليب  

IIمعايرة محمول مركز لحمض كمور الهيدروجين  

 نسمي ىذا.  مب كتلة الحمض%33في متلر اللانوية نيرأ  لى دػاركرة لمحلوؿ حمض كلور الييدركجيب الكتابة  
: ليذا المحلوؿ فنيوـ بما يلي C0 نريد مسرفة التركيي المولي(. S0)لمحلوؿا

: المرحمة األولى
 (.C1)  ركييه(S1 )مرة فنحصل  لى محلوؿ S0 (1000 (نتلف المحلوؿ

: المرحمة الثانية
 (S1 )مب المحلوؿ V1= 100.0ml نك ذ الحمس

         كنسايره بواستة محلوؿ لييدرككسيد الصوويوـ  ركييه 
-

1
CB=1,00 x10

-1
 mol.L  نادػلية    يستى منحنى  غير1-الشكل

 .المحلوؿ بداللة الحمس المسكوب

 

 .أكتب مساولة التلػا ل بيب المحلوليب الحمضي كاألساسي أثناا المسايرة

 . ند نيتة التكافؤ VE ميدار الحمس المسكوب 1 أكجد باإل تماو  لى بياف الشكل .1

 (.S1)  ركيي المحلوؿ الحمضي C1  ند نيتة التكافؤ ثس أكجد ديمة V1,VE,CB,C1 أكتب السالدة الموجووة بيب.2

 (S0 )للمحلوؿ الحمضي المركي C0 استنتج التركيي.3

 .لحمض كلور الييدركجيب 0m أحسب الكتلة .4

36,5g.mol=يستى
-1  M (HCI) ،الكتلة الحممية للمحلوؿ S0 1160= ىيg.l

-1 0 

اللتر   ما ىي كتلة. مب الماا 100g  ملل ميدار كتلة حمض كلور الماا المنحلة في S0 النسلة المئوية الكتلية للمحلوؿ.5
؟  S0 مب المحلوؿ m الواحد مب

 المحلوؿ ىل النتيمة المحصل  لييا  وافق الكتابة الموجووة  لى دػاركرة(. S0 )أحسب النسلة المئوية الكتلية للمحلوؿ.6
S0  ؟
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 (المترية-PH) منحنى المسايرة  2-يستي الشكل  .7
  S1: للمحلوؿ

إليو   بيب  لى المنحنى منتية انحراؼ الكاشف المشار ( أ
 ىو التغير المالحظ في لوف الكاشف؟ ما. سابيػا

 ند   ىل يوجد كاشف أحسب للداللة  لى نياية المسايرة ( ب
   .نيتة التكافؤ؟  لل

 وديية  30المدة    ة اا  لوـ  مريلي: لث  التمريب اللا
 :المعطيات

G=6,67x10
-11 

N.m.Kg
 .ثابت التماذب الكوني 2-

R=9,38x103Km اللسد بيب مركي كوكب المريخ  كمركي أحد  وابسو(P )
mM=6,42x1023Kg كتلة كوكب المريخ، mp كتلة  ابسو المدركس .

TM=24h37min وكر كوكب المريخ حوؿ نلسو 

   ابسا لكوكب المريخ يدكر حولو بحركة وائرية منتنمة بسر ة( P )نستلر دمرا طليسيا
Iوراسة  وازف اليمر التليسي  لى مداره  :
 .أ ع  سريف الحركة الدائرية المنتنمة-1

 بيب برسس مناسب نيتة التكثير كالحامل كاال ماه لشساع  سارع اليمر التليسي التابع لكوكب المريخ-2

  ،rأ ع  لارة شدة التسارع بداللة  -3

 .طلق دػانوف نيو ب اللاني  لى اليمر المذكور-4

 استنتج أف سر ة اليمر  لى مداره ىي (أ 
r

mG M
 

 .( حوؿ كوكب المريخPوكر حركة  ) TP وv، r أكجد السالدة التي  ربع (ب 

3213 برىب صحة السالدة (ج 

3

2

1022,9   ms
r

Tp
 

  .TP استنتج ديمة الدكر (د 

 في أم مستول يمب كاع دمر صنا ي حتى يكوف مستيرا بالنسلة لمحتة متصلة بكوكب المريخ؟ (ق 

 ؟ لحركة ىذا اليمر الصنا يTSما ىو الدكر (و 

  وديية25المدة   /   لوـ  مريلية+ رياايات  :التمريب الرابع

 .نوكم أك مساولة  لػا ل ، بيّب الصحيح مب التتك مع  لرير ا تيارؾ باستسماؿ  سريف أك الحسابمب بيب التككيدات التالية  
: مقدمة

 اللولونيوـ ثس الراويوـ:  نصريب كيميائييب" مارم كورم"ك  " بيار"في نياية اليرف التاسع  شر اكتشف السالماف  

.  1911 ك للكيمياا في سنة  1903حصلت مارم كورم  لى جائي ي نوبل لللييياا سنة  

Ra226  تلكك نواة الراويوـ

88 الراوكف ىو غاز في  (.Rn )النواة اللنت ننير للراوكف.α  ليػائيا فتصدر جسيس 
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  .الشركط الساوية مب ورجة الحرارة ك الضغع

Ra228ة نوا

β  تلكك كفق نمع 88
-. 



: التأكيدات 

Po208  تكوف نواة اللولونيوـ.- 1

 .برك ونا 124 نيو ركنا ك 84 مب 84
. كتلة نواة الراويوـ  ساكم ممموع كتل نويا و.- 2
Rn HeRa  :مساولة  لكك الراويوـ ىي.- 3 222

86

4

2

226

88   

Ra226 الراويوـ.- 4

Rn226 الراوكف و 88

.  ننيراف86

βبما أف الراويوـ يتلكك كفق نمع  .- 5
-

 .فػإف النواة النا مة ىي اللرانسيوـ 
Rn222 فترة نصف السمر للراوكف- 6

 . يوـ3.8 ساكم   86
Rn222  يوـ  كوف نسلة األنوية المتليية للراوكف11.4بسد     

 .% 12,5 ساكم   86
Rn HeRa :التادة المتحررة مب التلػا ل.- 7 222

86

4

2

226

88  8  ساكم MeV. 

: المعطيات

He4   لارة  ب نواة ىيليوـαالمسيس  

2. 

1u = 931.5 MeV/c
2

 
 

 

 

 

 

 

 

 
وديية  35المدة  /  اا شسلة الرياايات: التمريب التامس

. كفق فراية السيوط الحر  .  درس في ىذا التمريب حركة مركي  تالة كرة غولف  
  ك صنع زاكية مع األفق  V0=20 m/s ييذؼ ال ب الغولف الكرة المواو ة  لى األرض بسر ة ابتدائية

 α=45° .كتلة الكرة m  .درس الحركة في مرجع أراي يلترض غاليليا  .

 .  ox ,oyأكجد المساوالت اليمنية للحركة في المستوم المنسوب لػ  -1

 .أكجد مساولة مسار الكرة -2

  لى أم بسد مب نيتة اليذؼ  سيع الكرة ؟  -3

 ..ما ىي المدة اليمنية التي  ستغرديا لللوغ ىذه النيتة -4

 ما ذا  الحظ؟. ماالمدة اليمنية الالزمة لللوغيا. ما ىي إحداثيات نيتة الذركة   -5

ىل يتوجب  ليو  غيير زاكية اليذؼ أك السر ة االبتدائية؟ , يريد الال ب بلوغ نيتة أبسد بكلير مب نيتة اليذؼ -6
 .   لل إجابتك

m= 45 g     g=9.8 m/s
2
                              

علٌك اجراء جمٌع الحسابات بالة الحاسبة والتاكد منها قبل نقلها على ورقة اإلجابة -  1:   هام جدا
من القانون ٌمكنك استخراج وحدة الناتج ومن الوحدة ٌمكنك  معرفة المدلول الفٌزٌاء . تحوٌل الوحدات الى النظام الدولً للوحدات -  2 
التقٌد بمقٌاس الرسم واالهم هو تنظٌم ورقة االجابة والخط الواضح - 3 
 فهذا غٌر  h=1mمثال أن تجد ارتفاع القمر عن سطح األرض. كل النتائج مستمدة من الواقع .بعض النتائج تكون غٌر معقولة تمككنكا من استدراك الخطأ -4 

.  فً الرسوم المتحركة لم ٌحدث هذاX=800m الكرة على مدى بف الالعذمعقول فحسابك خاطئ  او ان ٌق
حتى تكون اجباتهم صحٌحة .. وماري كوري  وبٌاركوري وكبلر –نٌوتن - بور - انشتاٌن :  ان تاخذ اجابات من زمالئك فهم لٌسواBACحذاري فً - 5 

 

المسيمة    Zالردس الذرم   الرمي السنصر  (u)الكتلة بػ

الراوكف   Rn 86  1,009 النيو ركف 

 1,007 اللرك وف  Fr 87 اللرانسيوـ 

  Ra 88 الراويوـ
He4نواة 

2 4,001 
  Ac 89 األكتينيوـ

 Ra226 225,977نواة   Th 90 اللوريوـ

 Rn222 221,970نواة   Pa 91 اللرك اكتينيوـ

قصري   + بن ناصر :بالتوفيق أ 4/4الصفحة   

 

 


