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  :شح أن يختار أحد الموضوعين  التاليين على المتر

  
 )  نقطة  20   ( :الموضوع األول 

  
  ) نقطة 04 : ( التمرين األول

       c = 2,998×10 8 m.s-1     ،   1 eV = 1,602×10 -19 J:سرعة الضوء في الفراغ  :معطيات 

β نيترونات ، وهو يصدر الجسيمات 7و  بروتونات 8 الذي يحتوي على 15في الطب ،نستعمل األآسجين  -1 +
.  

Aأعط الكتابة الرمزية  - أ
Z X  15لألآسجين.  

 .النواة اإلبن ليست ناتجة في حالة مثارة . 15أآتب معادلة تفاعل تفكك نواة األآسجين   - ب
  : يعطى بالمخطط الطاقوي التالي15ملة خالل تفكك نواة األآسجين للج EΔ التغير في الطاقة  -  جـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) أعط تعريف طاقة الربط النووي للنواة- )lE. 
lE/ نذآر أن طاقة الربط لكل نوية هي  - A أحسب بــوحدة ، MeV التغير في الطاقة   ΔE3     . 

  = 9MeV  ΔE1, 111    : مماثل نجدبحساب  
  .     ΔE2  التغير في الطاقة MeVأحسب بــوحدة باستعمال آتل الجسيمات ،  -
  .15للجملة خالل تفكك نواة األآسجين    MeV  مقدرة بــ ΔEالتغير في الطاقة إستنتج من النتائج السابقة ، قيمة -
 

C16 النواة أو الجسيمة
6  N15

7  O15
8  F15

5  بروتون نيترون بوزيتون 
 طاقة الربط لكل نوية

  (MeV.nucléon-1) 6,676 7,699 7,463 6,483 - - - 

 9,109×10 –31 1,674 92×10 –27 1,672 62×10 –27 - - - - (kg) الكتلة
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 الطاقة

نواة األآسجين 
15 

ΔE1 

ΔE2 

النواة اإلبن + بوزيتون

7 p + 8 n + بوزيتون 

8 p + 7 n  

ΔE

ΔE3 



   .  123s   هو15ألآسجين  إن زمن نصف عمر أنوية ا-2
  .زمن نصف العمر أعط تعريف -أ
1/2ln: اإلشعاعي هيتفكك باستعمال قانون التناقص اإلشعاعي ، بين أن عبارة ثابت ال-ب 2 / tλ    . ثم أحسب قيمته=
ألآسجين من أنوية  ا   N(t1)يجب حقن المريض عندما يبقى عدد  أثناء أحد الفحوصات يحقن المريض عدة مرات بحيث -جـ

  .  t1اللحظة أحسب قيمة .  من العدد اإلبتدائي الذي يتلقاه جسم المريض%5 من رتبة  t1 في اللحظة 15
 

  ) نقطة 04,5 : ( التمرين الثاني
  

6E    نربط مولد قوته المحرآة الكهربائية  V= ة ذاتيتها  و مقاومته الداخلية مهملة على التسلسل مع وشيع  L  
10r و مقاومتها الداخلية  = Ω نربط مع المجموعة و على التفرع ناقال أوميا مقاومته ، R.  ننمذج الدارة الكهربائية

 :المتحصل عليها بالشكل الموالي 
I- 0 عند اللحظة (1) نضع البادلة في الوضعt =.   

  . أآتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التيار الكهربائي المار في الدارة -1
  . أآتب عبارة المعادلة التفاضلية عند الحصول على النظام الدائم في الدارة -2
  لحصول على النظام أحسب شدة التيار الكهربائي المار في الدارة عند ا-3

   .pI الدائم 
II- (2) في لحظة زمنية نعتبرها آمبدأ جديدا لألزمنة نضع البادلة في الوضع.  

    . ما هو تأثير الوشيعة على انقطاع التيار الكهربائي في الدارة -1       

)     تمثل الدالة - 2        )
t

p
E Ei t I e

R r R r
τ

−⎛ ⎞= + − ⋅⎜ ⎟+ +⎝ ⎠
0tمن أجل        عبارة شدة التيار الكهربائي المار في الدارة  ≤

L، حيث (2)عند وضع البادلة في الوضع 
R r

τ =
+

)يمثل أحد المنحنيات الموالية التمثيل البياني للدالة   . )i t.   

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

)اختر مع التعليل المنحنى الموافق للدالة     -أ           )i t.   
)أوجد من المنحنى البياني الموافق للدالة   -ب          )i t قيمة المقاومة R.   
  . نحنى قيمة ثابت الزمن لثنائي القطب المتشكل استنتج من الم  -جـ        
  .أوجد قيمة ذاتية الوشيعة    -د         

  
  ) نقطة 03,5: ( التمرين الثالث 

 
 ناعي جسمطصن القمر االأ نعتبر ؛ 2005 ديسمبر28 في  GIOVEAللبرنامج Galiléo ناعي طتم إرسال أول قمر اص       

 .عن سطح األرض  h=23,6.103km يرسم مدارا دائريا على ارتفاع    ،رض لهب األذ ال يخضع إال لقوة ج S نقطي  
  )RT = 6,38.103 km: يعطى نصف قطر األرض(
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   .ناعيطصناعي و مساره ثم القوة المطبقة من طرف األرض على القمر االطصالقمر اال، ل آيفيا األرض مّث )1
   G, h, RT, MT  .         اعي بداللةنطصلقمر االلوجد عبارة سرعة الحرآة أ )2
   .كبلرلقانون الثالث ال استنتجأعط عبارة دور الحرآة ثم  )3
  :ناعيةطصاالاألقمار    نصف قطر مدارات بعض الجدول التالي يعطي دور و )4
 
 
 
 
 
 
  R3 : 1cm       1013  km3؛   T2  :1cm       109  s2  باستعمال سلم الرسم  T2 = f(R3): أآمل الجدول ثم أرسم البيان- أ
  .  أآتب معادلة المنحنى الناتج و تأآد أن البيان يتوافق مع قانون آبلر الثالث-ب 

   .MT استنتج آتلة األرض - جـ
    G = 6,67.10-11  SI :  يعطى   . ثم أحسب سرعته و تسارعه Galiléo ناعيطصباستعمال البيان أوجد دور القمر اال - د
 

  ) نقطة 504,: (الرابع  التمرين
  

)نترك جسما نقطيا       )S يتحـــــرك انطالقا من النقطــةA بـــدون سرعـــة ابتدائيــــة على مســـار ABCD) الشكل

gmcmABcmBCcmh: المعطيات ). أسفله  10,30,50,20,402 ===== α.   

2/10 وتؤخذ ABCDتهمل جميع االحتكاآات على آل المسار Smg =.  
) االرتفاعات آمرجع لقياسBCنأخذ المستوى األفقي  )0,0 == ppC EZ. 

)وتحقق أن Aأعط عبارة الطاقة الكامنة الثقالية عند النقطة / 1   )JxEpp
2105.2 −=  

 ? ما قيمتها.Aاستنتج عبارة طاقة الجملة عند/ 2  
   .Bاستنتج مع التعليل قيمة طاقة الجملة عند / 3  
αsin...2هيBبين أن عبارة سرعة الجسم عند / 4   ABgVB = 
  :C  دراسة حرآة الجسم عند النقطة  

  و نأخذ .C  نعتبر مبدأ األزمنة لحظة مرور الجسم بالنقطة 
C . : SmV  السرعة عند /50 =  

  بتطبيق  القانون الثاني لنيوتن على الجسم بعد / 1  
  :أوجد . Cمغادرته النقطة 

  . yaو xa العبارة الحرفية لكل من مرآبتي شعاع التسارع-  أ
  . yV   و xVرآبتي شعاع السرعة عين عبارة آل من م-  ب

)تعطى مرآبتا شعاع الموضع في المعلم  / 2  )CyCx,آالتالي :  
( ) ( )

( )2
2
1

1.sin...2

2 →−=

→=

gty

tABgx α
 

  .استنتج معادلة المسار     
cmxD ذات الفاصلة Dالجسم عند الواجب اختيارها حتى يسقط ABما هي المسافة / 3  57=. 

(s2) T2  (km3) R3  T(s)  R=(RT+h)(km) القمر  
    2,88.104  20,2.103  GPS  
    4,02.104  25,5.103  GLONASS  
    8,61.104  42,1.103  METEOSAT  
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  ) نقطة 04,5: (  الخامسالتمرين

 
  :   يتكون عمود من    

lmolصفيحة من الرصاص مغمورة داخل محلول نترات الرصاص ترآيزه : النصف األول  - /1,0.  
lmolلفضة مغمور داخل محلول نترات الفضة ترآيزه سلك من ا: النصف الثاني  - /10.0,5 2−.   

mlVشاردة الفضة ويكون حجم المحلول هو / جهاز الفولط متر يبين أن القطب الموجب هو نصف عمود فضة  200=  
   .K=2810.8,6يعطى ثابت التوازن  

  . االصطالحي  ضع تمثيال لهذا العمود وأعط رمزه– 1
  . إرجاع – أآتب المعادلتين النصفيتين اإللكترونيتين التي تحدث عند المسرين وآذلك معادلة التفاعل أآسدة – 2
  . أحسب آسر التفاعل االبتدائي ثم عين جهة التطور التلقائي للجملة – 3
AI نفرغ العمود في مقاومة ونقيس شدة التيار فنجد – 4   .h1ل زمن قدره  خال=100

  .أحسب آمية الكهرباء لتي تمر في الدارة الخارجية :     أ 
  .عين التراآيز في آل بيشر خال ل ساعة واحدة :    ب 
  . أحسب آتلة المعدن الناتج والمختفي :   جـ 

molgAgM:        تعطى  /9,107)( =  ،  molgPbM /2,207)( = ،  molCF /10.65,91 4=  
 

  ) نقطة 3,5(   :التمرين الـتجريـــبي
 

عند درجة مع محلول هيدروآسيد الصوديوم، نريد اصطناع إيثانوات الصوديوم في المخبر انطالقًا من تفاعل إيثانوات اإليثيل 
  :، هذا التحول تام و ينمذج بتفاعل آيميائي معادلته آما يليحرارة المحيط

Na+
(aq) + HO−

(aq) + C4H8O2(l) → C2H5OH(l) + CH3CO2
−

(aq) + Na+
(aq)  

  :معطيات 
  :  لبعض الشوارد C°20 الناقلية المولية الشاردية عند -

Na+ HO− CH3CO2  الشاردة
− 

λ (S.m2.mol−1) 5,0×10−3 2,0×10−2 4,1×10−3 
 
  ρ = 0,90 g.mL−1: وات اإليثيلالكتلة الحجمية إليثان -   M = 88 g.mol−1:  الكتلة المولية إليثانوات اإليثيل-
ونشغل  C0 =1,0 ×10−3 mol.L−1من محلول هيدروآسيد الصوديوم ترآيزه  V0 = 200 mL نضع في بيشر حجمًا -1

 نغمر في المزيج خلية قياس إيثانوات اإليثيل، ثّم من V1 =1,0 mL نضيف حجمًا t =0، في اللحظة المخالط المغناطيسي
  .C°20درجة حرارة الوسط التفاعلي تبقى ثابتة عند . بمرور الزمن مزيج للσناقلية النوعية الناقلية لمتابعة قيمة ال

  إيثانوات اإليثيلأحسب آميات المادة االبتدائية في المزيج لكل من هيدروآسيد الصوديوم و /     أ
 .أنشئ جدول تقدم التفاعل، وحّدد المتفاعل المحّد/    ب

  :V = V0 جم المزيج ، ونعتبر حV1 نهمل الحجم  - 2
   يمثل ترآيز النوع الشاردي في المحلول، [Xi]، حيث λi و [Xi] بداللة σأآتب عبارة الناقلية النوعية للمزيج /      أ

 .الناقلية المولية الشاردية لهذا النوع λi       و 
)   : هيt = 0بين أن عبارة الناقلية النوعية للمزيج في اللحظة /  ب )0 0.

Na HO
c+ −σ = λ + λ  

):  هيx  بداللة تقدم التفاعل  t للمزيج في أي لحظة σ بين أن عبارة/     جـ )
3 2

0 CH CO HO

x
V − −σ = σ + λ − λ  

  :  للمزيج سمحت بالحصول على جدول القياسات التاليσ متابعة الناقلية النوعية  -3
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14 12 10 8 6 4 2 0 t(min) 
9,1 9,1 9,2 9,5 10,3 11,9 15,8 25 σ(mS.m-1) 

0,2000,200 0,1960,1920,1840,1650,1140 x(mmol) 
  

  لماذا تتناقص الناقلية النوعية للمحلول أثناء هذا التحّول الكيميائي؟/      أ
  . x=f(t) أرسم المنحنى (     ب
  .ر إجابتكعّرف السرعة الحجمية للتفاعل، آيف تتغير هذه السرعة بمرور الزمن؟ بّر/      جـ
  .؟ عّللt = 14min   هل يمكن اعتبار التفاعل قد انتهى في اللحظة/      د
  .  وحّدد قيمتهt1/2عّرف زمن نصف التفاعل /      هـ
 .بّرر إجابتك    تزداد ، تنقص، أم تبقى آما هي؟t1/2 هل قيمة C°40نعيد نفس التجربة في حّمام مائي عند /      و
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