
              
 الجمھورية الجزائرية الديمقراطیة الشعبیة

  
        

                                                                                     
 ساعات 2:  تقني رياضي                                           المدة 3:     الشعبة 

 
 مادة الفیزياء والكیمیاء                                           ياختبار ف                                

 
: التمرين االول 

H+ + NO3 )محلول حمض اآلزوت من  V = 100 mL   انضع في كأس بیشر حجم
 تركیزه (-

. ( Cu ) من النحاس m = 19,2 gنضیف له كتلة ،  = mol/L C 1المولي 
NO3و  ) (Cu+2/Cu  الداخلتان في التفاعل ھما OX/ Redعلما أن الثنائیتین /- 1

-/NO) ( 
: التفاعل المنمذج للتحول السابق ھيالمعبرة عن بین أن المعادلة /-        أ

 
      3 Cu(s) + 2 NO3

-
(aq) + 8 H+

(aq)               3 Cu2+
(aq) + 2 NO(g) + 4 H2O(L) 

. احسب كمیة المادة االبتدائیة للمتفاعالت/- ب        
   .أنشئ جدول تقدم التفاعل المنمذج للتحول السابق/-          جـ
.  حدد المتفاعل المحد/-          د

 P = 105 pa    وتحت الضغط250cعلما أن التجربة أجريت في درجة الحرارة /- 2
 VM=24 Lبین أن الحجم المولي للغازات في شروط التجربة ھو /-           أ

اوجد العالقة بین حجم غاز أكسید /-   ب        
 (x ) المنطلق والتقدم ( VNO )              االزوت 

 يعطي الشكل المرافق تغیر حجم غاز/-  3
  بداللة الزمن VNO      أكسید االزوت 

عرف سرعة التفاعل واحسب قیمتھا /-     أ
 t= 20 s        في اللحظة 

استنتج التركیب المولي للمزيج في  /-   ب
     t = 30 s       اللحظة 

 للمحلول  (t)أعط عبارة الناقلیة النوعیة /- 4
 (x )     بداللة التقدم 

 
                    M(Cu)=64g/moL؛ R=8.31j°K-1MoL-1 ؛  PV(G)=nGRT :      قانون الغازات:   :يعطى

H
+ = 35 ms m2/moL ؛ NO3

- = 7.14 ms m2/moL  ؛ Cu
2+ = 10.4ms m2/moL 

 
التمرين الثاني 

 يشكل العائلة اإلشعاعیة التي تؤدي إلى نظیر الرصاص     ( 238U )إن نظیر الیورانیوم /- 1
206 )     المستقر 

82Pb )نمع مالحظة عدة تفككات متتالیة باإلشعاعیي  ( )و  ( -) .
:      بافتراض عدم وجود أي منتوج وسطي يمكن كتابة الحصیلة وفق المعادلة التالیة

 
                       238

92U               x  + y - + 206
82Pb 

 
 على  NU(t) بـ ( t) و في  اللحظة NU(0) بـ (t =0 )   نرمز ألنويه الیورانیوم في اللحظة 

 الترتیب

0 1

1

 
t(s) 

VNo(L) 

10 

0.6 



 و  بفرض أن العینة ال تحتوي في البداية سوى على انويه الیورانیوم  
 ( y ) و ( x)أكمل معادلة التفاعل السابقة معطیا قیمة كل من /-   أ
.   قانون التناقص اإلشعاعيكتبأ/- ب
 t=4 t1/2 ھو N=N0/16اثبت ان الزمن الذي يكون فیه عدد االنوية المتبقیة /- جـ
 يمكن حسابھا وفق العالقة  ( t )بین أن عدد أنويه الرصاص المتشكلة في اللحظة /-   د

     NPb(t) =NU(0) (1 – e-λt ) 
 النووية بالطاقة الناشئة عن التحول المنمذج لتفاعل تتشتغل محركات إحدى الغواصا/- 2

. الیورانیوم المعبر عنه بالمعادلة السابقة
احسب الطاقة المتحررة من التفاعل السابق /-      أ
 من الیورانیوم m = 1 gاحسب الطاقة الناتجة عن انشطار كتلة قدرھا /-    ب
 يوما من تنقل الغواصة علما أن      30احسب كتلة الیورانیوم المستھلكة خالل  /-   جـ

 p = 25 x106w        محركاتھا لھا استطاعة تحويل قدرھا 
       

 ؛ m(He)=4.0015u  ؛ m(Pb)=205.9295u  ؛m(U) = 238.0003u:  يعطى  
m(e)=0.00054u              ؛ mol-1 A=6.023x1023 1 ؛ MeV=1.6x10-13j ؛

1u=931.5Mev/C2                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 تصحیح االختبار

 
: التمرين االول 

 :  التاكد من المعادلة- أ/- 1
    3( Cu          Cu+2 + 2e -)                                                                  0.50 

   2( NO3
- + 3e - + 4H+            NO + 2H2O)                                           0.50 

   3Cu + 2NO3
- +8H+       3Cu+2 + 2NO + 4H2O                                       0.50 

حساب كمیة المادة االبتدائیة للمتفاعالت  /- ب
     n(Cu) = m/M ومنه n=0.3moL                                                           0.50 
    n(NO3

-) = C.V ومنه n=0.1moL                                                           0.50 
  0.50:                                                                                جدول التقدم /- جـ

        
3Cu+2    2NO        2NO3-       3Cu  المعادلة

الح إ  0.3          0.1           0    0
3x    2x         0.1 – 2x       0.3 – 3x  الح و
3Xm  2Xm          0.1 – 2Xm   0.3 – 3 Xm الح ن

 
: المتفاعل المحد/د

    0.1 – 2Xm=0 ومنه Xm = 0.05moL                                                       0.25 
   0.3 – 3Xm=0  ومنه Xm=0.1moL                                                           0.25 

 0.25المحد                                               المتفاعل   وعلیه فان حمض االزوت ھو 
: حساب الحجم المولي للغازات في شروط التجربة/أ-2

 n = 1moL                                                               0.25 ولدينا pV=nRT لدينا 
 V=0.024m3=24L                                                0.50 ومنه V=RT/P وعلیه فان 

 (VNO)وحجم الغاز (x)العالقة بین التقدم / ب
 n = 2x                                                                          0.25من الجدول لدينا 

    n= VNO /Vm                                                                                0.25 ولدينا 
 x=0.02VNO                                                0.50   وعلیه فان x= VNO /2Vm ومنه 

: سرعة التفاعل / أ-3
V= dx/dt                                                                                            0.25 

 v=0.02(dV/dt)                                                                              0.50ومنه 
 t=30s                     (0.50لبیان عند الفاصلة المماس ل میل(   v= 7x10-4moL/Sومنه 

: التركیب المولي للمزيج
 x=0.02Vلدينا 

 V=2.28L                                                                 0.50ومن المنحنى نجد ان 
 x= 0.045moL                                                                        0.25وعلیه فان 

 x40.25                                وبالتعويض في جدول التقدم في الحالة الوسطیة نجد     
3x    2x         0.1 – 2x       0.3 – 3x  الح و

0.14moL0.09moL    0.01moL    0.16moL   
: عبارة الناقلیة

 [NO3-]λNO3-+[Cu+2]λCu+2 =[H+]λH+ +                                                      0.50 
 C. λH+ +(3x)/V λCu+2+(0.1-2x)/V. λNO3-                                           0.50= ومنه 
 169.2x                                                                          0.50+42.14=ومنه 



 
 

: التمرين الثاني 
: كتابة معادلة التفاعل / أ-1

 x = 8                0.50 ومنه x +206 4 = 238: حسب قانون انحفاظ العدد الكتلي 
 y=6                 0.50 ومنه  y + 82– 16=92: حسب قانون انحفاظ العدد الشحني 

238
92U             84

2He + 60
-1 e 206

82Pb                                                  0.25 
 : قانون التناقص االشعاعي/ ب
  N = N0 e-λt                                                                                    0.25 
: t = 4t1/2اثبات ان / جـ

 N0/16 =  N0 e-λt                                                  0.25 ومنه N=N0/16 لدينا 
 Ln(1/16) = -λt                                               0.50 و منه  e-λt= 1/16 وعلیه 

 t = 4 t1/2                                                   0.50 ومنه 4Ln2= Ln2 t/t1/2 منه 
: عدد انوية الرصاص/ د

 0.50       (’N)عدد انوية الرصاص المتشكلة ھو نفسه عدد انويه الیورانیوم المتفككة
 N’ = N0 –N                                                                             0.50 ومنه 
 N’ = N0( 1 – e-λt)                                                                     0.25 ومنه 

 N(Pb) = N0(1 –e-λt)                                                           0.50 وعلیه فان 
حساب الطاقة المتحررة من التفاعل  / أ-2

 E = Δm C²                                                                             0.25 لدينا 
 Δm = mu-(8 m He + 6 me + m pb )                                            0.25 ولدينا 

 Δm = 0.056 u                                                                          0.50ومنه 
 E ≈ 52 MeV                                                                            0.50 ومنه 

  g 1حساب الطاقة المتحررة من انشطار / ب
 E1 = N. E                                                                                      0.50 
 Nحساب  
 N = (m/M ) A                                                                               0.25 

 N = 2.53 x1021                                                                          0.50ومنه 
 E1 = 1.3 x 1023 MeV                                                                   0.50ومنه 
 E1 = 2.1 x 1010 J                                                                       0.50ومنه 

حساب كتلة الیورانیوم المستھلكة في الغواصة / جـ
نحسب الطاقة الناتجة في الغواصة  
 E2 = P t                                                                              0.25 لدينا 
 E2 = (25 x 106) (30 x 24 x3600) = 6.48 x10 13 J                        0.50 ومنه 

 m= E2/E1                                                                      0.50وعلیه فان 
 m ≈ 3 Kg                                                                            0.50ومنه 

 
 
 
 
 
 
  

 



 
اختبارالفصل األول في مادة العلوم الفیزیائیة               

    
        سا2:الوقت

 ت.ع3:األقسام 
 

                        

: التمرین األول 
+K) ( الحاصل بین محلول یود البوتاسیوملتفاعالندرس تطور 

(aq)  + I-
(aq)   حجمھV1=100ml وتركیزه C1 

2K +(aq) +S2O8) (ومحلول بیروكسودي كبریتات البوتاسیوم
2-

(aq) حجمھ V2=100ml وتركیزه بشوارد)S2O8
2-            (

C2 =2,0 10-2mol/l .
S2O8: معادلة المعبرة عن التفاعل المنمذج للتحول الحاصل التكتب 

-2
(aq) + 2I-

(aq) = I2(aq) +2SO4
-2

(aq)  
: t بداللة الزمنxتغیرات تقدم التفاعل - 1-یمثل البیان الشكل

ماھو النوع الكیمیائي المرجع؟علل -1
. وماھو النوع الكیمیائي المؤكسد ؟علل

أوجد كمیة المادة االبتدائیة - 2
.  لبیروكسودي كبریتات

. أنجز جدوال لتقدم التفاعل - 3
أستنتج بیانیا قیمة التقدم األعظمي - 4

xmax .
 C1أحسب التركیز المولي- 5
 

 
أستنتج السرعة الحجمیة  .  t = 5minاكتب عبارة السرعة الحجمیة للتفاعل وأحسب قیمتھا العددیة في اللحظة-6

SO4لتشكل شوارد كبریتات
2-

(aq)في نفس اللحظة السابقة  .
 . العددیة   واحسب قیمتھt1/2عرف زمن نصف التفاعل - 7
 

: التمرین الثاني
 في الطب، وضعھما في أنابیب بالستكیة قبل أن توضع على ورم 137 أو السیزیوم 192یستوجب استعمال األندیوم 

. المریض قصد العالج
 .      مشعة تصدر جسیمات Csنواة السیزیوم  - 1
؟ 137 ما ھو تركیب نواة السیزیوم –أ 

 ما معنى نواة مشعة؟ –ب 
توجد ضمن . X    لتتحول إلى نواة مستقرة 137أكتب المعادلة المعبرة عن التفاعل المنمذج لتفكك نواة السیزیوم- جـ

: قائمة االنویة المدونة في الجدول أدناه
 
 
 
: أحسب بالمیغا إلكترون فولط وبالجول- د

.      ثم طاقة الربط لكل نویةX           طاقة الربط للنواة 
m0 = 1.0یحتوي أنبوب على عینة كتلتھا - 2 10-6g من السیزیوم Csة      في اللحظ t =0 .

.  الموجودة في العینة N0    أحسب عدد األنویة 
 - 2-         ، الشكلf(t) = برسم المنحنى 137سمحت متابعة النشاط اإلشعاعي لعینة من السیزیوم / 3
) (t1/2عرف زمن نصف العمر - أ
ً Csعین قیمة زمن نصف العمر للنواة  - ب .      بیانیا

137 
55 

A 
Z 

Xe Ba Ba  La 
 

النواة  138 
57 

137 
56 

138 
56 

131 
54 

A 
Z 137 

55 
N(t) 
  N0  

137 
55 

X(mol) 

0.5 10-3 

0 5 

- 1-الشكل

t(min) 



.  وثابت التفكك ( t1/2  )   أوجد العبارة الحرفیة التي تربط بین - ج
. 137 لنواة السیزیوم  أحسب قیمة - د
 

 
.   لھذه العینةA0أحسب قیمة النشاط اإلشعاعي األبتدائي -   ھـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: أشھر من تحضیرھا )05(تستعمل ھذه العینة بعد خمسة - و
ماھو مقدار النشاط اإلشعاعي للعینة حینئذ؟  وما ھي النسبة المئویة ألنویة السیزیوم المتفككة؟ - 
 

1u =1.66:   یعطى 10-27kg, , mp = 1.00728 u ,  mn =1.00866 u   ,  mCs=136.90581u 
1u=931.5Mev/C2,    m(X)=  136.905812 u       , 1Mev = 1.6 10-13J  . 

NA=6,023فوقادروثابت أ 1023mol-1                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
2،1ت .ع3:األقسام التصجیح النموذجي في مادة العلوم الفیزیائیة

 
: التصحیح النموذجي 

: التمرین األول

N(t) 
N0  

t(ans) 

10 

1 

0

 -2-الشكل

0.5 

X(mol) 



 -Iشاردة : النوع الكیمیائي المرجع -1
-2I:ألن 

(aq)     I2(aq) +2e  
S2O8شاردة :النوع الكیمیائي المؤكسد

2- 
2e + s2o8: ألن 

2-
(aq)   2so4

2-
(aq) 

: كمیة المادة اإلبتدائیة للمتفاعالت-2
nS2O8

2- =C2 V2=2,0 10-3mol 
nI

-=10-1C1 
 :جدول تقدم التفاعل- 3
 

S2O8
2-(aq)        +       2I-(aq)    =         I2(aq)     +          2 SO4

2-(aq)  التفاعل
الكیمیائي 

0 0 10-1 C1 2 الحالة اإلبتدائیة  10-2
2x(t) x(t) 10-1 C1-  2x(t) 2 10-3 -x(t)  الحالة اإلنتقالیة
Xmax2 Xmax 10-1 C1- 2xmax 2 10-3   - xmax  الحالة النھائیة

xmax=3x0.5x10-3 = 1,5:  قیمة التقدم األعظمي بیانیا- 4 10-3mol 
 :   لمحلول یود البوتاسیومC1التركیز المولي - 5

:  نبحث عن المتفاعل المحد 
nS2O8

2-=2.10-3  - xmax = 2 10-3  -  1.5 10-3= 5 10-4mol 
1-10:  وعلیھ یمكن كتابة   -Iالمتفاعل المحد ھي شوارد یكون ومنھ  C1-  2Xmax=0 

 C1= 
 

C1 =3 10-2mol/L 
: عبارة السرعة الحجمیة للتفاعل - 6 

 
 V = 

 
  

≈ 8 10-5       a=     ومنھ   v = 
v= 4  ومنھ    10-4mol/Lmin 

 
SO4سرعة الحجمیة لتشكل شوارد كبریتات 

2-
(aq) :

V2 =                ……1                                                    
 

SO4       =:  من جدول التقدم لدینا 
  V2=2V         0.5 ومن       = v2نجد         . 1...نعوض في     2 ....-2

V2  =8ومنھ     10-4 mol/Lmin 
  ھو المدة الزمنیة الالزمة لبلوغ التفاعل نصف تقدمھ النھائيt1/2زمن نصف التفاعل : تعریف- 7

 t 1/2 ≈ 2.5min  نجد xf/2   x(t1/2)  =:من البیان 
 

: التمرین الثاني
بروتون 55 :تركیب نواة السیزیوم - أ- 1
نیوترون 82 
 
, - ھي نواة غیر مستقرة ، باعثة للجسیمات :نواة المشعة- ب +,                              0.5 
 Cs            X      +   e                                            1    :معادلة التحول النووي- ج
 

 A=137                                                                0.5:      قانون إنحفاظ الكتلي 

2xmax 

   10-1  

dx    1   
V(s)    dt 

المقابل 
 المجاو

a    
VS 

d SO4
2- 

  dt      
2x(t) 
  Vs   

2   dx 
  Vs  dt 

5 

137 
55 

A 
Z 

0 
-1 

137 
55 

137 
56

0 
-1 

02

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

1 

1.0 



 Z=56  Cs           Ba     +    e:     قانون إنحفاظ الشحنة
 
:  و بالجولMeVأحسب - د
 EL =1120.9MeV  ومنھ  X   :     = (Z.mp + N.mn –mX)C2 ELطاقة الربط للنواة - 1

EL= 1.793 10-10j                                                                                                  
 0.5                                            ومنھ                  =:      طاقة الربط لكل نویة - 2
     :N0عددالنوى - أ- 2

 N0=4,4 1015                                                   
3  -
. األنویة االبتدائیة عدد  ھو المدة الزمنیة الالزمة لتفكك نصف :عرف زمن نصف العمر - أ
  t1/2  = 30ans. عین قیمتھ من البیان- ب
       =t1/2:     العبارة الحرفیة- ج
7.39 =أحسب                                                 - د 10-10s-1 

 
 
: A0النشاط اإلشعاعي - ھـ 

َ                    A0 = N0   
                                      A0 = 3.252 106Bq 

 
-A:    A =A0eالنشاط اإلشعاعي - و t     ومنھ A = 3.220 106Bq                          0.5 

: النسبة المئویة لألنویة المتفككة للسیزیوم
  = noyaux 1015    4.35     =  N           :عدد االنویة المتبقیة 

 n1:                       n1 = N0  - Nعدد األنویة المتفككة 
                                       n1 = 5 1013noyaux                                    0.5                           

 
 x=1.136%                                        0.5 
 
 
 

                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة التربية الوطنية                          مديرية التعليم الثانوي العام

 
 

 (2007/2008) نموذج امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي العام

A 
Z 

EL 
  A MeV8.18 = 

Ln2 

=  Ln 2 
t1/2 

A 
 

0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 



  ساعات04: رياضيات وتقني رياضيات                                    المدة  : الشعبة  
 

 اختبار في مادة الفيزياء والكيمياء
  

: )نقـاط12(الجزء األول  
 )نقـاط3(التمرين األول  

نرید تحلیل عینة من مادة مطھرة للجلد، تحتوي على ماء جافیل الممدد والمسوق في الصیدلیات تحت 
 Ke= 10-14  ھوC°25الجداء الشاردي للماء عند الدرجة . ]محلول داكان [اسم

I/خصائص ماء جافیل :
 +Naوشوارد الصودیوم-ClO جافیل ھو محلول مائي، قاعدي،  یحتوي على شوارد الھیبوكلوریت   ماء

.    -Clوشوارد الكلور
تضفي شاردة الھیبوكلوریت على ماء جافیل الصفة المؤكِسدة ، لكن ھذه الشاردة تمتلك الصفة األساسیة 

   Ka1 = 3.2 . 10-8ثابت الحموضة للثنائیة الموافقة ھو . )القاعدیة(
، حیث الدرجة  الكلورومتریة تساوي حجم °12درجتھ الكلورومتریة  J1نجد في السوق ماء جافیل - 

ثنائي الكلور الغازي، المعّبر عنھ باللترات، الذي یمكن أن یحرره لتر واحد من ماء جافیل في الشروط 
:    وفق معادلة التفاعل التالیة  ، V0=22.4L/molالتي یكون فیھا الحجم المولي 

ClO-
(aq) + 2H3O+

(aq) +Cl-
(aq)  =  3H2O(l) + Cl2(g) 

؟ J1 في المحلول -ClO بشواردC1  ما قیمة التركیز المولي - 1 
 لماء جافیل تركیزه J2 الذي یجب أخذه للحصول، بتمدیده، على لتر من محلول  J1ما حجم المحلول  -2 

 C2 = 6.7 . 10-2  mol/Lبشوارد الھیبوكلوریت یساوي 
؟ اعط عبارة ثابت -ClOما ھي صیغة الحمض الذي أساسھ المرافق ھو شاردة الھیبوكلوریت - 3 

. للثنائیة الموافقة Ka1 الحموضة
 ، عّبر عن النسبة بین تركیزي شاردة الھیبوكلوریت 10.9ھي   J2  المحلولpHعلما أن قیمة - 4 

.  وحمضھا المرافق ثم احسب قیمتھا
II /خصائص محلول داكان) liqueur de Dakin:( 

.  یتمیز ماء جافیل بخصائص مطھرة، فھو منتوج فعال ضد العدوى البكتیریة والفیروسیة
.   مرة من فعالیة حمضھا المرافق100فعالیة نشاط شاردة الھیبوكلوریت ضد البكتیریا والفیروسات أقل 

  1.5°إن محلول داكان المحضر في الصیدلیات، مزیج یحتوي على ماء جافیل درجتھ الكلورومتریة 
HCO3وأنواع كیمیائیة أخرى، من ضمنھا شوارد الكربونات الھیدروجینیة 

  ، C = 0.238 mol/L بتركیز-
من برمنغنات البوتاسیوم لتلوینھ والمحافظة على ثباتھ تجاه    mg/L 10كما یحتوي ھذا المحلول على

   .الضوء
 
 
HCO3شاردة الكربونات الھیدروجینیة ھي حمض وثابت الحموضة للثنائیة - 1

- / CO3
 التي ینتمي إلیھا -2

.   pKa2 =10.3 ، حیث Ka2ھو 
أساس بین شاردة الكربونات الھیدروجینیة وشوارد الھیدروكسید والتي - بّین حدوث التفاعل حمض

. أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي الحاصل. )القاعدیة(تضفي على محلول داكان الخاصیة األساسیة 
. احسب ثابت التوازن الموافق لمعادلة التفاعل الكیمیائي السابق- 2
 : 9.4 محلول داكان تساوي pHإن قیمة - 3



 .احسب قیمة النسبة بین تركیزي شاردة الھیبوكلوریت وحمضھا المرافق- 
 . في تطھیر الجروحJ2بدال من ماء جافیل  برر استخدام محلول داكان - 4
 

: )نقـاط4(الثاني   التمرين
. 230  نعطي في الشكل منحنى التناقص االشعاعي بآالف السنین  لعینة من الثوریوم 

 . Th230عرف نصف العمر لمادة مشعة، وحدد قیمتھ بالنسبة للنظیر  -1
إن نواة الثوریوم  -2

 تتحول بالتفكك 230
 إلى αاالشعاعي 

 ، Ra88الرادیوم 
أكتب معادلة التفاعل 

النووي الموافق 
محددا قیم األعداد 

الكتلیة واألعداد 
الشحنیة لالنویة 
المعبر عنھا في 
التفاعل، واعط 

نصوص القوانین 
الفیزیائیة المطبقة 

 .في ذلك
 λاكتب العبارة الریاضیاتیة لقانون التناقص االشعاعي، ثم أوجد قیمة الثابت االشعاعي  -3

 .230للثوریوم 
ھل یتأثر نصف عمر المادة المشعة عبر الزمن أم بتغیر كمیة العینة االبتدائیة المشعة أم بتغیر  -4

 درجة الحرارة أم بتغیرالضغط؟
 وھو ینتج وفق سلسلة التفككات االشعاعیة 238 ینتمي إلى عائلة الیورانیوم 230  إن الثوریوم  -5

 : المتوالیة االتیة
ThUPaThU ZZ

230
5

234
4

234
91

234
90

238
92 

 . Z5 َو   Z4: أوجد العددین -
. اذكر أنواع النشاط االشعاعي في التحوالت األربعة السابقة- 
 في تأریخ المتحجرات المرجانیة بطریقة تعتمد على النسبة 230یستخدم الثوریوم - 6

)(
)(

238

230

UN
ThN التي 

 فیھا 230تزداد خالل الزمن منذ بدایة تشكل الكائنات المرجانیة الحیة، حیث یكون وجود الثوریوم 
 النشاط Th230 وU238معدوماحتى تبلغ ھذه النسبة ما یسمى التوازن القرني حیث یكون عندھا لكمیتي 

 . نفسھt(A(االشعاعي
 لمجموعة من النویة المتماثلة بـ t(A(یعرف النشاط االشعاعي -  

dt
tdNtA : ، برھن أن)()(

A(t)=λN(t) 

استنتج أن النسبة  -
)(
)(

238

230

UN
ThNتصبح ثابتة عند بلوغ التوازن القرني . 

: )نقـاط2(الثالث   التمرين
  6.5m/s بسرعة ابتدائیة معدومة ، ویصل إلى سرعة ثابتة قیمتھا t=0 یسقط مظلي في اللحظة 

)10.2( 2 mol



. مثل القوى المؤثرة على المظلي ومظلتھ -1
، أوجد المعادلة التفاضلیة   f=Kv2 بإھمال دافعة أرخمیدس واعتبار قوى الحتكاك من الشكل -2

 .لحركة المظلي مع مظلتھ
 6.5m/sبرر ثبات سرعة المظلي بعد بلوغھ السرعة الحدیة  -3
 حدد عبارة قوة g=9.8m/s2 وتسارع الجاذبیة M=90kgباعتبار كتلة المظلي مع مظلتھ ھي  -4

 .fاألحتكاك 
stإذا كانت عبارة السرعة في المجال الزمني -5 50 tv من الشكل   ، أوجد المسافة التي 2

 . كاملة5mnقطعھا المظلي خالل السقوط الذي دام 
 

: )نقـاط3(الرابع   التمرين
 

I. ُیغذى مصدرE فوق صوتي بواسطة مولد للتواترات 
 .الذي یقدم توترا جیبیا ) GBF( المنخفضة 
 موصول براسم اھتزازات  R إشارة یلتقطھا مستقبلEیرسل المصدر 

 )10μ (s/div )المسح(حساسیتھ األفقیة 
 m/s340  سرعة اتنشار األمواج فوق الصوتیة في الھواء ھي. 
 مستعمال كلمة  E حدد طبیعة الموجة التي یرسلھا المصدر– 1

:  أو أكثر من الكلمات التالیة
میكانیكیة، مبددة، طولیة، مستقرة، جیبیة، متقدمة، 

. كھربائیة، عرضیة، منعرجة
بیان اإلشارة  )2-الشكل( 2 یمثل المخطط – 2

المستقبلة التي تظھر على شاشة راسم اإلھتزازات ؛  
.   ھل ھذه اإلشارة دوریة زمانیة أم دوریة مكانیة؟ علل 

.  حدد تواتر ھذه اإلشارة– 3
 عرف ثم حدد طول موجة ھذه اإلشارة فوق – 4

. الصوتیة 
 
II. في غاز الھیلیوم بعد  )3الشكل (یوضع التجھیز المبّین في

 براسم R والمستقبل Eأن یوصل كل من المصدر 
 ) .μ s /div) 10االھتزازات حساسیتھ األفقیة ھي 

:   تظھر على شاشة راسم اإلھتزازات  اإلشارتان 
 )المدروسة في الجزء األول  (اإلشارة المستقبلة -       
  Eاشارة المصدر-       

نحو  )المدروسة في الجزء األول (تزاح اإلشارة المستقبلة   
) 4-شكل( 2أعلى شاشة راسم االھتزازات،  المخطط 

 إذا علمت أن اإلشارتین الناتجتین متوافقتان؛ ارسم في نفس – 1
 . Eبیان إشارة المصدر )4-الشكل( 2المخطط 

 الفاصلة بین  d عن المسافة – في ھذه الحالة – ماذا یمكن قولھ – 2
.  ؟ عّبر عنھا حرفیا R والمستقبل Eالمصدر

 .  cm 2.41 عندما تكون االشارتان متوافقتین ھي  R  والمستقبلE بین المصدر d1 ان أصغر مسافة – 3
. استنتج سرعة انتشار األمواج فوق الصوتیة في غاز الھیلیوم 

 2-الشكل

 1المخطط 

 راسم االھتزازات

المستقبل المصدر

  1-الشكل 

 راسم االھتزازات

 المستقبل المصدر
  3 –الشكل 

 2المخطط 

 -4-الشكل



 
: )نقـاط4(الجزء الثاني   

:  )نقـاط4(تمرين تجريبي
نرید التحقق من . من الحمض النقي n(g)منھ تحتوي على  100g یعني أن  n بالتعریف الخل ذو الدرجة

 ممددا إلى)S(درجة الخل التجاري، انطالقا من ھذا الخل، نحضر محلوال 
10
. ) مرات10أي (1

، فنحصل   Cb=0.10 mol/L   بواسطة محلول الصود تركیزه(S) من المحلول  Vs= 20 mLنعایر حجما 
. ھو حجم محلول الصود المضاف  Vbحیث  pH = f(Vb) :على المنحنى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Sأذكر األدوات الالزمة لتحضیر المحلول / 1ـ 1
. ضع رسماً تخطیطیاً یجسد عملیة المعایرة/ 2ـ 1
. ـ ھل البیان یدّل على أن الحمض المستعمل ضعیف؟ علّل2

. أكتب معادلة التفاعل بین الحمض و األساس / 1 ـ3
.  عند التوازن (Qr)أحسب كسر التفاعل /2 ـ3

.  للخل المدروسC و التركیز (S)حّدد إحداثیي نقطة التكافؤ و استنتج تركیز الحمض في المحلول /1ـ4
.  من الخل التجاري 100gاستنتج كمیة مادة الحمض في / 2ـ4
. أحسب درجة الخل التجاري /3ـ4

.  μ=1.02 . 10-3 g/l:       تعطى الكتلة الحجمیة للخل النقي 
 
 

: )نقـاط4(الجزء الثالث
 :  وضعية إدماجية

 
یعاني جد الطالب رشید كبقیة السكان المسنین القاطنین في العمارة من قصر مدة إشتعال جھاز توقیت 

انشغل رشید بحل المشكلة بصفتھ طالبا بالسنة الثالثة ثانوي باعتماده منھجیة علمیة .انارة سلم العمارة
تعرف رشید بعدھا عن طریق دلیل .فتبین لھ أوال سالمة التجھیز المستعمل في الدارة الكھربائیة

. اإلستعمال للجھازعلى شكل الدارة الكھربائیة المستعملة وخصائص العناصر المكونة لھا
: الدارة الكھربائیة

 
   

 

K 

E 

C Uc M

A 

R 

B 
L 

3.2 

pH 
 
 
 
 

8.6 

4.7 

Vb (mL) 10                20 



 
 
 
 

: خصائص العناصرالكھربائیة
، وزر C، ومكثفة سعتھا R،ناقل اومي K وقاطعة  E=30v مولد كھربائي مثالي قوتھ المحركة الكھربائیة

 یسمح باشعال M، عنصر الكتروني )یكون مغلقا فقط عند الضغط  (،یلعب دور قاطعةPالضغط 
 Mالممیز للعنصر  Ul=20v مادام التوتر الكھربائي بین طرفي المكثفة أقل من التوتر الحدي Lالمصباح

التوتر ( لھ دارة للتغذیة  خاصة بھ،وال یؤثر على اشتغال باقي الدارة الكھربائیةMالعنصر اإللكتروني .
 . )الكھربائي بین طرفي المكثفة ھو نفسھ بوجود العنصر اإللكتروني في الدارة أو بعدم وجوده

 
I. 2(من الدارة الكھربائیة السابقة والمبین اسفلھ الشكل )1(في البدایة ندرس الجزء (

 بداللة Uc ونتابع تطورات K تكون المكثفة غیر مشحونة، نغلق القاطعة t=0عند اللحظة الزمنیة 
. tالزمن

 صف البروتوكول التجریبي الذي یمكننا من مشاھدة أحد  .1
،  2و1المنحنیین التالیین 

وما ھو المنحنى الموافق لھذه الظاھرة الحادثة؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eu: إذا كانت المعادلة التفاضلیة الموافقة لھذه الظاھرة ھي-2

dt
du

RC c
c  
:         فما ھو، من بین الحلین التالیین، شكل الحل الموافق لھذه المعادلة

A(1-e-t/τ)  UC
=             Uc=Ae-t/τ  

  E،R ،C بداللة Uc(t)اكتب العبارة الحرفیة -3
 .  من البیانτ بیانیا، حدد قیمة τ قیمة  اشرح طریقة تعیین/ا-4

 R=100V  C=200μF  من اجل τ احسب قیمة/ب  -
 

II -  1(ندرس الدارة الكھربائیة بكاملھا كما في الشكل  (
 Ul یساوي التوتر الحديUc عندما یصبح التوتر بین طرفي المكثفة t0اعط العبارة الحرفیة للزمن / 1

. ، واحسب قیمتھMللعصنر 

L

D

K

E
C Uc M

A

R

B

) 2(الشكل 

Uc(V)Uc(V)

t (s) t (s) 

1 2



 قدر الطالب رشید مدة صعود الجد لسلم τیقترب من  )زمن اشتعال المصباح( t0نعتبر عندئذ ان / 2
اشتعال ( ، كیف یمكن زیادة مدة اشتغال جھاز توقیت انارة سلم العمارة 30sالعمارة ب 
،وذلك بتغییر قیمة أحد عناصر الدارة ؟ أحسب ھذه القیمة عندئذ؟ )المصباح

 
 ھو اختیار غیر سلیم لمثل ھذا التركیب، ما ھو السبب حسب τ اكبر بكثیر من t0ان اختیار / 3

تفسیرك؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


