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  ) نقط٤( التمرين األول
+Mg٢دراسة سرعة تشكيل شاردة المغنيزيوم ل    

 (aq)  مع معدن المغنيزيوم الماء لمحلول لحمض كلور  نجري تفاعل 
    :وفق المعادلة  +Mg٢ وتتشكل شوارد فينتج غاز ثنائي الهيدروجين

Mg(s)  +  ٢ H٣O
+ (aq)   =   Mg+٢

(aq) + H٢(g) + ٢H٢O(l)  
 من محلول حمض كلور الماء تركيزه ٣٠mL = V من المغنيزيوم الصلب في حجم g ١  نضع  ٠ = tعند اللحظة      

C = ٠,١٠ mol/L .  
  .كتابة المعادلتين النصفيتين   الداخلتين في التفاعل مع( Ox / Red )حدد الثنائيتين ) أ  /  ١

  .هل التفاعل الحادث ستيكيومتري)       ب 
  .أنجز جدول تقدم التفاعل ، وأستنتج المتفاعل المحد  ) ـ      ج
٢+Mgأستنتج تركيز شاردة )       د 

(aq) عند نهاية التفاعل.   

H٣Oبمتابعة تطور تركيز شاردة  / ٢
+ (aq) خالل الزمن   

٢+Mgلتركيز المولي لشاردة   واستنتاجا
(aq)نحصل على البيان   

٢+Mg] الذي يمثل تغيرات
(aq) ]  بداللة الزمن  t  والموضح   

    المقابل في الشكل 

   . min ١٢ = t هل ينتهي التفاعل عند -أ 
  . عرف زمن نصف التفاعل وأحسب قيمته –ب 
  .٦ minعند اللحظة   أحسب التركيب المولي للوسط التفاعلي-ج 
   .٠ = tعند  للتفاعل اعتمادا على البيان استنتج السرعة الحجمية - د

     g/mol ٢٤ = MMg :يعطى الكتلة المولية الذرية للمغنزيوم

        ) نقط٤(الثانيالثانيالثانيالثانيالتمرين التمرين التمرين التمرين 
  Km٧    الواقع على بعد حوالي "تمرنة القديمة"  منطقة عريقة موغلة في التاريخ ويعد قصر " وادي ريغ "     منطقة

لمعرفة الفترة التاريخية  ٢٠١٠ أجريت أبحاث هذه السنة . أحد المعالم التاريخية الشاهدة على ذلك " مدينة جامعة"جنوب 
  . التي يعود إليها هذا القصر

  "عداد جيجر"فأخذت قطعة خشب من جذع نخلة بني بها سقف أحد منازل القصر  ثم قيس نشاطها اإلشعاعي بواسطة 
  فكان مقدارهثم أخذت قطعة مماثلة لها من جذع نخلة حديثة وقيس نشاطها اإلشعاعي  . Bq ٩٥  =Aفكان نشاطها 

Bq ١٠٢Ao=  
١٤ (C ١٤ عن تفكك أنوية الكربون  هذا النشاط ناتجأنباعتبار 

١٤) ١٤ المشع الى أزوت )٦
٧N).   

    ٥٥٧٠ans = ½t  .١٤ كان زمن نصف عمر الكربون إذا     

 . وما طبيعة اإلشعاع المنبعث ١٤ون اكتب معادلة تفكك الكرب -١
 عرف زمن نصف العمر -٢
  .λ وثابت النشاط اإلشعاعي ½t  أكتب العالقة بين نصف العمر  -٣
  .λاحسب قيمة الثابت  -٤
  .λ و,A , Ao :  تاريخ بناء المنزل بداللة المقاديرtعبر عن الزمن  -٥
 اوجد تاريخ بناء القصر وفي أي قرن ميالدي حدث ذلك ؟ -٦

  
  

  و+,ا+*()' ا%
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        ) نقط٤(التمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالث
   ،ناقل آومي  (L, r)دارة كهربائية تشمل على التسلسل األجهزة التالية وشيعة 

   Eقوته المحركة الكهربائية   مولد ذو توتر مستمر،Ω ٧٥ =R: مقاومته 
  .kو قاطعة 

   .المستعملة الكهربائية أرسم مخطط الدارة/ ١
  .٠=tنغلق القاطعة عند اللحظة / ٢
  .معادلة التفاضلية المميزة للدارةأوجد ال/ أ

)()1( : شدة التيار المار في الدارة تعطى بالعالقة-ب  0
τ
t

eIti
−

−=  
 . ثابت الزمنτ الشدة العظمى للتيار و 0I  حدد عبارتي 

  على  نحصلLلـ  مختلفة قيم عدة أجل من/ ١-٣
  .-١- الشكل      L= f (τ)البيان 
  .rمن البيان استنتج قيمة مقاومة الوشيعة  -   
  

    فنحصل علىالزمن خالل بالدارة المارة التيار شدة تطور بعنت/٢-
 -٢-الشكل   .     i = f (t)البيان  
  .Eالدائم و استنتج  النظام في المار بالدارة التيار شدة قيمة أوجد/ أ

    .Lالوشيعة   و استنتج ذاتيةτالزمن  ثابت قيمة أوجد / ب

 التمرين الرابعالتمرين الرابعالتمرين الرابعالتمرين الرابع(٤ نقط)

 وبمراقبة كمية األستر في المزيج نتحصل على ٣HCOOCHانطالقا من مزيج متكافئ مكون من الماء وميثانوات الميثيل 
  . كما في الشكل المقابلn(ester) = f(t)منحنى تغير كمية األستر المتبقية بداللة الزمن 

  .اكتب معادلة التفاعل المنمذجة  لهذا التحول -١
 .كبات الناتجة عن هذا التحولسم المر -٢
 ما هي خصائص هذا التحول ؟ -٣

                                                                   (M)  نتحصل على مزيجteq وعند اللحظة بعد مدة زمنية
  .في حالة توازن كيميائي 

 .أنشء جدوال لتقدم التفاعل  -١
 .وازن الكيميائي عند الت(M)حدد التركيب المولي للمزيج  -٢
 . لهذه االماهة Kأحسب ثابت توازن  -٣
  .fτ النهائية للتقدم ةاحسب النسب -٤

  .من الحمض ٠,٠٢ mol  من الكحول وmol ٠,٠٢ (M) نضيف للمزيج teqعند اللحظة  

 .بين في أي اتجاه تتحول الجملة تلقائيا مع التعليل -١
 . عين التركيب المولي للمزيج عند التوازن الجديد -٢
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 التمرين الخامسالتمرين الخامسالتمرين الخامسالتمرين الخامس(٤ نقط)

 قرر الناخب الوطين  ؛ و نظرا ألمهية الكرات الثابتة يف مباريات كرة القدم٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠حتسبا ملشاركة اخلضر يف مونديال جنوب إفريقيا           

.إجراء حصة تدريبية حول الضربات احلرة املباشرة     

املرمى عبارة عن إطار مستطيل يتكون من   .  g ٤٣٠٤٣٠٤٣٠٤٣٠ = mنقطة مادية كتلتهالنمذجة الدراسة مل تأثري اهلواء على الكرة اليت نعتربها 

 . الذي نعتربه معلما غاليليا XOY  تتم حركة الكرة يف مستوي شاقويل m ٢،٤٤٢،٤٤٢،٤٤٢،٤٤ = hقائمتني وعارضة أفقية ارتفاعها عن أرضية امليدان  

  m/s ² ٩،٨١٩،٨١٩،٨١٩،٨١ = g ونفترض أن

I وضع الكرة عند النقطة ت) و بدون وجود جدار(  لتنفيذ ضربة حرةO من أرضية امليدان يف مواجهة املرمى وعلى بعد d = ٢٥٢٥٢٥٢٥ m ، منه 

  .  مع األفق ٣٠٣٠٣٠٣٠o α= ويصنع الزاوية XOY   ينتمي إىل املستوي voيقذف الالعب الكرة بسرعة ابتدائية  شعاعها 

   .g ,α , vo بداللة ( O, i , j) اكتب معادلة مسار الكرة يف املعلم -١١١١

  . إلسكان الكرة يف الشباك ؟vo هي أقصى قيمة للسرعة االبتدائية  ما-٢٢٢٢

II  جدارا ارتفاعه ) اخلصم ( يشكل العبان من الفريقh’ = ١،٧٥١،٧٥١،٧٥١،٧٥ mأمام املرمى وعلى بعد m   d’= من الكرة ٩،١٥٩،١٥٩،١٥٩،١٥.                 

  . مع األفق٣٠٣٠٣٠٣٠o α=وية الزا vo ويصنع  m/s ١٧١٧١٧١٧ = vo حيث    voيقذف الالعب الكرة بالسرعة االبتدائية 

  . بني أن الكرة ستمر فوق اجلدار -٣٣٣٣

  .  اعتبارا من حلظة قذفها ما هي املدة اليت تستغرقها الكرة للوصول إىل املرمى ؟ -٤٤٤٤

  . احسب سرعة الكرة حلظة وصوهلا إىل املرمى-٥٥٥٥

٣٠٣٠٣٠٣٠o sin :يعطى
٣٠٣٠٣٠٣٠o  = ٠,٨٦٦٠,٨٦٦٠,٨٦٦٠,٨٦٦     ؛      ٠,٥٠,٥٠,٥٠,٥ = 

 cos     ٠,٥٧٧٠,٥٧٧٠,٥٧٧٠,٥٧٧       ؛ = tan ٣٠٣٠٣٠٣٠o    

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

   ٠٠ج�أستاذ المادة                        وللخضر في المونديال     لكم في الباك                                   بالتوفيق        
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