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 : التمريـــن األول
NA = 6,023×10: فوغادروأعدد :      المعطٌات 

23     ،1 u = 931,5 MeV/C
2 

 
 
 

 ٌزرع فً الجسم ، ٌعمل على تنشٌط العضالت المسترخٌة فً ي جهاز كهربائle stimulateur cardiaqueالمنبه القلبً 
لضمان الطاقة الالزمة لتشغٌله و تفادٌا لتكرار عملٌة استبدال البطارٌات تستخدم بطارٌات من نوع خاص . القلب المرٌض 

   تعمل بنظٌر البلوتونٌوم
238

Pu الباعث لإلشعاعα هذه البطارٌة عبارة عن وعاء مغلق بإحكام ٌحتوي على كتلة ، m0 من 
. المادة المشعة 

238نظٌر البلوتونٌوم : ماذا نقصد بـ  -1
Pu مادة مشعة ؟  ،  

ماهو العدد الذي ٌمٌز نواة الذرة ؟ 
فً نظرك كٌف تنتج الطاقة من المادة المشعة لتضمن اشتغال الجهاز ؟ 

 .أكتب معادلة تفكك البلوتونٌوم -  أ -2

. أحسب الطاقة المحررة من تفكك نواة بلوتونٌوم مشعة- ب
 .ٌعطى المنحنى البٌانً لنشاط عٌنة بداللة الزمن  -3

 . لهذه العٌنة A0حدد النشاط االبتدابً  - أ

 ثم استنتج عدد األنوية                                                                            λأحسب ثابت التفكك  - ب

  .N0 االبتدائية 

عملٌا الجهاز ٌعمل بشكل جٌد إلى أن ٌتناقص                                                                    نشاط  -4
  %30العٌنة ب

 .أحسب عندبذ عدد أنوٌة البلوتونٌوم المتبقٌة - أ

المرٌض الذي زرع له هذا الجهاز وهو فً الخمسٌن                                                          من  - ب
 العمر، متى ٌضطر أن ٌستبدله ؟

 

  :التمريــــن الثاني
:  ، وذلك بتركٌبٌن مختلفٌن L = 0.25 H ذاتٌتها (r)أردنا أن نتحقق من قٌمة مقاومة وشٌعة 

 . 1الشكل : التركٌب األول 
 . E = 6 vمقاومتا األمبٌر متر ومولد التوتر مهملتان ، 

 .  I = 430 mA قرأ طالب فً النظام الدابم على األمبٌر متر القٌمةKبعد غلق القاطعة 
 . 2الشكل : التركٌب الثانً 

.  على التسلسل مع الوشٌعةR = 10Ωأضاف التلمٌذ ناقال أومٌا مقاومته 
 (. 03الشكل  ) UR(t)بواسطة وصل الدارة براسم االهتزاز المهبطً وبعد غلق القاطعة حصل الطالب على البٌان 
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  التً حصل علٌها التلمٌذ فً التركٌب األول ؟rماهً قٌمة - أ -1

.  أوجد المعادلة التفاضلٌة التً ٌحققها التوتر بٌن طرفً الوشٌعة بداللة الزمن فً هذا التركٌب –ب 
  ؟UR(t)كٌف ٌجب وصل الدارة براسم اإلهتزاز لمشاهدة  -2

  .r فً التركٌب الثانً ، استعملهما و أحسب  rهناك طرٌقتان لحساب  -3

  .τحدد بواسطة التحلٌل البعدي وحدة  -4

 . [ o , 52 ms ]مثل شكال تقرٌبٌا للتوتر بٌن طرفً الوشٌعة فً المجال الزمنً 

 : التمريــن الثالـث
C1= 2,7 . 10 تركٌزه المولً االبتدابً   CH3COOH   لحمض اإلٌثانوٌكلنحضر محلو

-3
 mol /l وحجمه        

V1=100mlقٌمة  pH له pH = 3,7 25  عند الدرجة
0
C .  

. أكتب معادلة انحالل حمض اإلٌثانوٌك فً الماء - 1
. أنشا جدول تقدم التفاعل - 2
ماذا تستنتج ؟  . 1τأحسب نسبة التقدم النهابً  - 3
K1= 1,6 . 10   :أعط عبارة ثابت التوازن للتفاعل ثم بٌن أنه ٌساوي القٌمة - 4

-5 
25نقٌس عند الدرجة - 5

0
C   ًالناقلٌة النوعٌة لمحلول آخر لحمض اإلٌثانوٌك تركٌزه المول  mol /l  C2= 1,0 .10

-1 
10. 5,00 = :       فنجد 

-2
S/m  σ .    

f[H3Oأكتب عبارة 
f[CH3COOو  [+

 .ثم أحسب قٌمتها  . σ و λ(-CH3COO )  وλ (+H3O)بداللة [-

. τ 2%1.25=بٌن أن نسبة التقدم النهابً - ب
 :    ٌعطى بالعالقة ثم أحسب قٌمته K2بٌن أن ثابت التوازن للتفاعل -  جـ

 : 1τ   ، 2τ،  K1،  K2من خالل قٌم كل من - د
.  بالتراكٌز االبتدابٌة K هل ٌتعلق ثابت التوازن *- 
 . τما تأثٌر التراكٌز االبتداٌة على نسبة التقدم النهابً *- 

S.m :ٌعطى 
2
 .mol

-1 =4,1 .10
-3

(CH3COO-)λ = 35,9 .10
-3

 S.m
2
 .mol

-1
  ,(H3O+) λ   

: التمريـــن الرابع 
. 2012 جوان 6عبور كوكب الزهرة أمام الشمس ظاهرة جد نادرة، حدث العبور األخٌر ٌوم 

تتم الدراسة فً المرجع . نعتبر أن كوكب الزهرة ٌدور حول الشمس على مدار دابري مركزه هو مركز عطالة الشمس
. (الهلٌومركزي)المركزي الشمسً

. مثل على مخطط القوة المطبقة على كوكب الزهرة من طرف الشمس- 1
نهمل فعل )حركة كوكب الزهرة منتظمة، بتطبٌق القانون الثانً لنٌوتن استنتج عبارة شعاع التسارع و أعط ممٌزاته- 2

. (الكواكب األخرى على الزهرة
.  سرعة هذا الكوكب و أحسب قٌمتهاvأعط عبارة - 3
.  نصف قطر المدارR و vعبر عن دور كوكب الزهرة بداللة - 4
.  جد القانون الثالث لكبلر4 و 3اعتمادا على إجابة السؤالٌن - 5

: المعطٌات
MS= 2,0.10            كتلة الشمس 

30
kg  

R=1,0.10           المسافة المتوسطة بٌن الزهرة و الشمس 
8
km  

G= 6,67.10           ثابت التجاذب الكونً 
-11

SI  

  :التمريـــن الخامس 
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1 – τ2 

τ2
2 

K2 C2 = 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
- 2-                 شكل 

 

 

 

 

 : التمريــن التجريـبي
 نجده فً العدٌد من الفواكه ، ٌعتبر مضاد للزكام ، نحصل علٌه على شكل vitamine Cحمض األسكوربٌك الذي ٌدعى 

 .  vitamine C 500:أقراص 
I- دراسة التفاعل بين حمض األسكوربيك و محلول هيدروكسيد الصوديوم:  

 . HA نرمز له للتبسٌط C6H8O6حمض األسكوربٌك صٌغته المجملة 
Ca = 10: من المحلول الحمضً تركٌزه المولً Va = 20 mlنأخذ حجما قدره 

-2
 mol/l  ونضٌف له تدرٌجٌا محلول 

Cb = 2,0.10هٌدروكسٌد الصودٌوم تركٌزه المولً 
-2

 mol/l  . 
 .أكتب معادلة التفاعل الحادث  -1
 PH من المحلول األساسً نحصل على  Vb = 5,0 ml ، عندما نسكب حجم  C°25ندرس لمزٌج عند الدرجة  -2

H3Oاستنتج التركٌز المولً لشوارد الهٌدرونٌوم  . 4,0المزٌج مساوٌا إلى 
 . المزٌج +

استنتج التركٌز المولً لشوارد الهٌدروكسٌد فً المزٌج وكذلك كمٌة المادة لهذه الشوارد فً الحالة النهابٌة فً هذا  -3
 .المزٌج 

 .أرسم جدول تقدم التفاعل ثم استنتج قٌمة التقدم النهابً ، هل التحول تام ؟  -4
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II- المعاير اللونية لقرص من الفيتامينC:  

 ml 100  و نذٌبه فً قلٌل من الماء المقطر ثم ندخل المحلول الناتج فً دورق سعته  vitamine C 500نسحق قرص 
. و نكمل الحجم بالماء المقطر حتى خط العٌار مع خلط المحلول 

Cb = 2,0.10 من هذا المحلول و نعاٌره بمحلول الصود ذو التركٌز  Va = 10 mlنأخذ حجما قدره 
-2

 mol.l
 بوجود 1-

.  المزٌج بداللة حجم المحلول األساسً المضاف PHالبٌان المرافق ٌمثل تغٌرات . كاشف ملون مناسب 
 .حدد بٌانٌا إحداثًٌ نقطة التكافؤ  -1

 .ماهو الكاشف الملون المناسب لهذه المعاٌرة من بٌن الكواشف الموجودة فً الجدول المرافق -2
 . من المحلول المعاٌر  ml 10 أحسب كمٌة مادة الحمض الموجودة فً  -3

  .C 500برر ترمٌز الصانع .   لحمض األسكوربٌك المحتواة فً القرص mg بـ mاستنتج الكتلة  -4

 
 

 مجال التغٌر اللونً PH اسم الكاشف
أحمر المٌثٌل 

أزرق البروموتٌمول 
الفٌنول فتالٌن 
 أحمر الكرٌزول

4,2  -  6,2 

6,0  -  7,6 

8,0  -  10,0 

7,2  -  8,8 
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