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   )نقطة 20(الموضوع الثاني                            
  ):نقطة 4.0(األول التمرين 

C14المواد العضویة على نسبة قلیلة من األنویة المشعة في یتوفر الكربون  -1
الذي یؤدي تفككھا إلى  6

 .b-انبعاث اإلشعاع 
C14أكتب معادلة التفاعل النووي لتفكك   -  أ

للنواة الجدیدة  Aو العدد الكتلي  Z، محددا العدد الشحني  6
  .Yالناتجة 

  O8    ،N7    ،C6    ،B5    ،Be4: ، تعطى  Yعین النواة الجدیدة الناتجة   -  ب
)تعطي العالقة   -2 ) t.

0 e.NtN l-= عدد األنویة المشعة غیر المتفككة عند أي لحظة زمنیة( )t. 

lقة نصف عمر النواة المشعة ثم استنتج العال 2/1tأعط تعریف   -  أ
=

2lnt تمثل ثابت التفكك  lحیث  2/1
  .اإلشعاعي للنواة 

C14كتلة الكربون  mأوجد تعبیر   -  ب
الموجودة في عینة من مادة عضویة معزولة عند اللحظة  6

2/11 t.2t C14كتلة الكربون 0m، بداللة =
0t0التي كانت موجودة في نفس العینة عند اللحظة  6 = 

تكون النسبة  tفي أي لحظة  - جـ
79,0
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0
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 ؟ 
یتوقف ھذا االمتصاص، تمتص النباتات الحیة الكربون الموجود في الغالف الجوي، و عند موتھا  -3

تفككا في الدقیقة، وتعطي عینة خشبیة قریب العھد لھا نفس كتلة  197تعطي عینة من خشب جد قدیم 
 ما عمر الخشب القدیم ؟. تفككا في الدقیقة 1350العینة السابقة 

C14نصف عمر الكربون : نعطي 
6 ans10.5,5t 3

2/1 =  
  ):نقطة 0.4(التمرين الثاني

نحقق التركیب المبین  R1و ناقل أومي مقاومتھ ) r,L(و وشیعة  Eباستعمال مولد یعطي توترا ثابتا 
  :بالشكل

  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

  .للتیار المار i(t)أكتب المعادلة التفاضلیة  للدارة عند غلقھا ثم أعط العبارة اللحظیة  - 1
بین كیف نوصل . االھتزاز المھبطي شكل التیار المار بالدارة نرید أن نشاھد على شاشة جھاز راسم  - 2

 ھذا الجھاز بالدارة ؟
 .في الدارة المذكورة i(t)منحنى التیار المار  2- یبین الشكل  - 3
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0tأرسم المماس لھذا المنحنى عند اللحظة   ) أ   .للدارة t، ثم استنتج قیمة ثابت الزمن =
0I.63,0iالتي تجعل  1tما ھي اللحظة   ) ب  ؟ =

6VEإذا كان التوتر الذي یعطیھ المولد ھو  - 4  : فاستنتج =
==Wإذا كانت  rو مقاومة الوشیعة  Rمقاومة الدارة   ) أ 110R 1  

  . Lذاتیة الوشیعة    ) ب
C25ة نعطي عند درجة الحرار   ):نقطة 4.0(التمرين الثالث 0   

8,4pK 1A )للثنائیة  = )-COOCH/COOHCH 33  
2,9pK 2A )للثنائیة  = )34 NH/NH +  

)نحضر محلوال  )S  حجمھml 20V mol 10 . 2بإذابة  = mol 10 . 1  ك ومن حمض اإلیثانوی 4- من  4-
  .األمونیاك

  .أكتب معادلة تفاعل حمض اإلیثانویك مع األمونیاك -1
 .للجملة  riQأحسب كسر التفاعل االبتدائي  -2
KQeqأحسب كسر التفاعل عند االتزان  -3  ؟ ماذا تستنتج.  riQللجملة و قارنھ مع   =
و مقارنتھا  fXالستنتاج قیمة ) یمكنك االستعانة بجدول(fXبداللة التقدم النھائي للتفاعل  eqQعبر عن  -4

 ھل یمكن اعتبار تحول الجملة تاما ؟.  maxXبالقیمة األعظمیة لتقدم التفاعل 
)دا على كمیات المادة النھائیة أذكر من أجل كل من الثنائیات اعتما -5 )-COOCH/COOHCH 33 ،

( )34 NH/NH )األنواع الكیمیائیة السائدة في المحلول  + )S. 
)للمحلول  pHأذكر لماذا قیمة الـ  )S 8,4تساوي  

  )نقاط  04: ( التمرين الرابع 
)نترك جسما نقطیا  )Sة ــمن النقط انطالقارك ـــــیتحA ار ـــعلى مس ابتدائیــــةة ـــدون سرعـــب

ABCD)المعطیات . )أسفلھ  الشكل: gmcmABcmBCcmh 10,30,50,20,402 ===== oa . 
2/10 وتؤخذ ABCDعلى كل المسار االحتكاكاتتھمل جمیع  Smg =.  

) االرتفاعاتكمرجع لقیاس BCالمستوى األفقي  نأخذ )0,0 == ppC EZ. 
 Aأعط عبارة الطاقة الكامنة الثقالیة عند النقطة / 1  

)وتحقق أن  )JxEpp
2105.2 -=  

 ؟ ما قیمتھا.Aعبارة طاقة الجملة عند استنتج/ 2  
  . Bمع التعلیل قیمة طاقة الجملة عند  استنتج/ 3  
asin...2ھيBبین أن عبارة سرعة الجسم عند / 4   ABgVB = 
  :Cدراسة حركة الجسم عند النقطة    

  و نأخذ. C مرور الجسم بالنقطة ةلحظنعتبر مبدأ األزمنة   
C  :SmVالسرعة عند   /50 = .   
  :أوجد . Cمغادرتھ النقطة  بتطبیق  القانون الثاني لنیوتن على الجسم بعد / 1  
xaالعبارة الحرفیة لكل من مركبتي شعاع التسارع - أ   yaو   .  
xVعین عبارة كل من مركبتي شعاع السرعة - ب   yV   و   .  
)اع الموضع في المعلم  تعطى مركبتا شع/ 2  )CyCx, كالتالي:  
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  .استنتج معادلة المسار 

cmxDذات الفاصلة  D حتى یسقط الجسم عند اختیارھاالواجب ABھي المسافة  ما/ 3  57=  
  ) نقاط  04 : ( الخامسالتمرين 
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  ...وأ ا  رب  ار و  ة                                               

                                                                           ي ءة اأ – ا 

ي


