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  :التمرين األول 

حمض اإليثانويك  3CH COOH يتفاعل بصفة محدودة مع الشوارد 2NO ) األساس المرافق للحمض 2HNO .( 20نمزج حجمV mL من

محلول اإليثانويك تركيزه اإلبتدائي  2
1 10 /C mol L مع نفس الحجم من محلول نتريت الصوديوم 2Na NO  تركيزه المولي 1 2C C . قياس

الناقلية النوعية للمحلول أعطى 
10.35 .ms cm .  

حمض الداخلة في التفاعل ؟/ ماهي الثنائيات أساس   -أ-)1

معادلة التفاعل بين حمض اإليثانويك وشوارد النتريت أكتب   - ب- 2NO؟  

عين كميات المادة اإلبتدائية لكل المتفاعالت ؟-أ -)2

  .التفاعل مأنجز جدوال لتقد-ب -     

لمولية النهائية لألفراد المتواجدة في المحلول ؟للمحلول بداللة التراكيز اأكتب العبارة الحرفية للناقلية النوعية )3

أكتب العبارة الحرفية لثابت التوازن الخاص بمعادلة التفاعل وذلك بداللة التراكيز المولية النهائية لشوارد اإليثانوات والنتريت ؟)4

استنتج التراكيز المولية النهائية لشوارد اإليثانوات والنتريت ؟)5

ي للتفاعل ؟ماهي نسبة التقدم النهائ)6
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  :التمرين الثاني 

على شكل نظيرين الحيةاتوالحيواناتالنباتوفي   يتواجد الكربون في الغالف الجوي ،
14C  و

12
6C حيث أن

12
6C   نظير مستقر بينما

14
6C   نظير مشع.

يمكننا إعتبار نسبة تواجد 
14
6C   إلى

12
6C ثابتة خالل 100000 سنة الماضية.  

ينتج الكربون 
14
6C في الغالف الجوي عن إصطدام النترونات الآلتية من الفضاء بأنوية األزوت

14
7 N   كما يتفكك الكربون

14
6C  مصدرا إشعاع    

  ما الفرق بين النواة المشعة والنواة المستقرة ؟-1   

أكتب معادلة تشكل -2   
14
6C   إنطالقا من

14
7 N  .  

، ما الفرق بين اإلشعاعات -3   
    و

  ؟  

أكتب معادلة تفكك -4   
14
6C  .  

للكربون
14
6C  نصف عمر قدره 5570ans       .  

  ماذا نعني بنصف العمر ؟ -5

نستخدم للتأريخ عدة طرق من بينها التأريخ بالكربون
14
6C.ـوجدت في مغارة ما قبل التاريخ قطعة من خشب قيست عدد تفككاتها في الدقيقة ب 1.6 بينما عدد

ـالتفككات في الدقيقة لقطعة خشب مماثلة لها نفس الكتلة مقطوعة حديثا قيست ب 11.5  

أحسب النشاط -أ-6   A للقطعة المعثور عليها و النشاط 0Aثا للقطعة المقطوعة حدي.  

  .أحسب عمر قطعة الخشب المعثور عليها -ب      

  :الثالتمرين الث

دارة كهربائية تتكون على التسلسل من وشيعة  rL, وناقل أومي  

مقاومته   90R ومولد  قوته المحركة الكهربائيةVE 6،  

كما في الشكلKوقاطعة  1 . 0نغلق القاطعة عندt.  

  .iشدة التيار بتطبيق قانون التوترات أكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها –1

أثبت أن هذه المعادلة تقبل حال من الشكل -      BteAti      .ثوابت Bو A: حيث      1
1-الشكل
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يمثل منحنـــى الشكـــل –2 2 تغيرات:
dt

di
أي  iالتيــــاربداللـــــة if

dt

di
.  

  .أكتب العبارة البيانية –أ 

  باستخدام العبارة البيانية والعبارة المستخرجة فــــي –ب 

السؤال  1استنتج كل من الذاتية Lو المقاومة rللوشيعة      . .  

عبر بداللة - جـ  , ,R r E عن 0I : الدائــم ثــم احسبه شدة التيار فـــي النظــــــام.  

  :التمرين الرابع 

نترك جسما نقطيا  S يتحـــــرك انطالقا من النقطــةA بـــدون سرعـــة ابتدائيــــة على مســـارABCD) المعطيات ). الشكل أسفله :

gmcmABcmBCcmh 10,30,50,20,402  .  

2/10وتؤخذ ABCDتهمل جميع االحتكاكات على كل المسار Smg .  

كمرجع لقياس االرتفاعات BCنأخذ 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  

: هيBبين أن عبارة سرعة الجسم عند / 4   2. . .sinBV g AB 

C :SmVالسرعة عندو نأخذ  .Cنعتبر مبدأ األزمنة لحظة مرور الجسم بالنقطة    /50  .  

  :أوجد . Cبعد مغادرته النقطة بتطبيق  القانون الثاني لنيوتن على الجسم/ 1  

  .yaوxaالعبارة الحرفية لكل من مركبتي شعاع التسارع-أ  

  .yV   وxVعين عبارة كل من مركبتي شعاع السرعة-ب  

شعاع الموضع في المعلم  تعطى مركبتا/ 2 CyCx,  كالتالي:                
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  .استنتج معادلة المسار      

cmxDذات الفاصلة Dحتى يسقط الجسم عنداختيارهاالواجب ABما هي المسافة / 3 57.  

  :التمرين الخامس 

  .   C4H10Oو كحول صيغته العامة    HCOOHنريد دراسة التفاعل الكيميائي الذي يحدث بين حمض الميثانويك  

من الكحول ،  تدخل هذه األنابيب mol 0,2من الحـمــــــض و    mol 0,2نفس المزيج المتكون من   08إلــــى   01نضع في ثمانية  أنابــــيب اخــــتبار مرقــــمة من 

ونعاير كمية مادة الحمض المتبقي فيه بواسطة محلول   08إلى 01و بعد كل ساعة نخرج أحد هذه األنابيب بالترتيب من    C°180في حمام مائي درجة حرارته 

  :لهيدروكسيد الصوديوم ، فنحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي 

: استنتج من الجدولين - 3   .أنشئ جدول تقدم التفاعل-2. أكمل الجدول أعاله ، مبينا العالقة المعتمدة  )1

.عين صنف الكحول المستعمل و أكتب مختلف صيغه النصف المفصلة  الممكنة ***        مردود األسترة**          التقدم النهائي لهذا التفاعل ؟* 

.مع تسمية األستر الناتج . أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل بين الحمض و الكحول ذي  الصيغة المتفرعة )2

.من األستر  0,2molثم أضفنا له مباشرة    t = 6 hحظة عند الل07لو فرضنا أننا أخرجنا األنبوب رقم )3

  .في أي جهة  تتوقع تطور الجملة الكيميائية ؟ علل   *

                                                                                                                                                                             را    
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