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  نقاط( 04:)ن األولــــالتمري

 (Mg) المغنٌزٌومو قطعة من معدن  (C)من محلول حمض كلور الماء تركٌزه المولً  50mLنضع فً بٌشر 

كتلتها 
0(m +2المغنٌزٌوم، فٌنطلق غاز ثنائً الهٌدروجٌن و تتشكل شوارد (

(Mg ). 

Ox)أكتب الثنائٌتٌن  -1 / Red) .للتفاعل الحادث 

 أكتب معادلة األكسدة االرجاعٌة. -2
 المتصاعد تجرٌبٌا؟كٌف ٌمكن الكشف عن الغاز  -3
tعند اللحظة  -4 = تم تتبع تطور تركٌز شوارد الهٌدرونٌوم  فً المحلول  بداللة الزمن، فتم الحصول  0

 على النتائج كما فً الجدول التالً:

10 9 7 5 3 2 1 0 t(min) 

0,20 0,20 0,22 0,25 0,32 0,38 0,46 0,60   
+

3H O (mol / L) 

 أذكر طرٌقة تجرٌبٌة لقٌاس تطور التركٌز المولً لشوارد الهٌدرونٌوم فً المحلول السابق. أ/

أرسم المنحنى البٌانً ب/  
+

3H O = f(t)ًثم استنتج التركٌز المول ،C.لمحلول حمض كلور الماء 

 C، فأوجد عبارة التركٌز المولً النهائً لشوارد الهٌدرونٌوم  بداللة المغنٌزٌومإذا كان المتفاعل المحد هو جـ/

 .V، و حجم المحلولmaxxو التقدم األعظمً 

ارد الهٌدرونٌوم بداللة التركٌز المولً لشوعرف السرعة الحجمٌة للتفاعل، وأعط عبارتها د/  
+

3H O و الزمن

t، ةثم أحسب قٌمتها عند اللحظ: t = 0(min)  

m)0المغنٌزٌومأحسب كتلة  -5  تعطى:                                                 .      (
(Mg)M = 24g / mol  

    نقاط( 04:)التمرين الثاني

C36مشع لمعرفة عمر تشكل قطعة جلٌدٌة نستخدم  الكلور ال

و الذي ٌتواجـــــــد فـً  المٌــاه السطحٌة مع  17

 األخٌرة ٌمكن اعتبارها مرجع لقٌاس الزمن .دده و بقائه ثابتا مع مرور الزمن ، هذه ـــــــدٌمومة تج

من أجل قطعة جلٌدٌة موجودة على ارتفاعات كبٌرة من سطح األرض فال توجد تلك الدٌمومة مما ٌؤدي إلى 
  الزمن.مع مرور  الكلور المشعتناقص نسبة 

 

 8من  1صفحة 



 

C36إن معرفة نصف عمر 

17
 





  anst 5

2
1  عمرها.تحدٌد من و كمٌتـه فــً قطعة الجلٌد ٌمكن  10.08,3

 . 36أعط مكونات نواة الكلور  – 1

 النظائر.أعط تعرٌف  – 2

 ما معنى نواة مشعة ؟   - 3

Ar36ٌعطً نواة أرغون مستقرة رمزها  36إن تفكك نواة الكلور  – 4

18 . 

 مذكرا بقوانٌن االنحفاظ المستعملة . 36أكتب معادلة تفكك نواة الكلور   -أ        

 المنبعثة.أذكر اسم الدقٌقة  –ب      

 أذكر قانون التناقص اإلشعاعً . – 5

 العمر.عرف زمن نصف  – 6

أحسب ثابت النشاط اإلشعاعً  – 7  . 

من أجــــل إٌجاد عمر قطعة جلٌدٌة  – 8 1t ذات كتلة m مستخرجـة من جبل جلٌـدي حٌـث ال تحتوي إال

على %75  بالنسبة لقطعة جلٌدٌة حدٌثة لها نفس الكتلة . 36من أنوٌة الكلور 

النسبة أوجد  –أ      
 

0

1

N

tN
 من أجل القطعة الجلٌدٌة المدروسة . 

زمن الباستعمال قانون التناقص اإلشعاعً أثبت أن  –ب      1tٌدٌة المدروسـة ٌمكـــن كتابتــه للقطعة الجل

: بالشكل التالً
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 ، ثم أحسب قٌمته . 

 نقاط(  04:)لثالتمرين الثا

و مقاومتها ، Lو وشٌعة ذاتٌتها ، Eتتألف دارة كهربائٌة من مولد ثابت التوتر قوته المحركة الكهربائٌة 

R، ناقل أومً مقاومتهrالداخلٌة = 90Ω.راسم اهتزاز بذاكرة ، 

فٌظهر على شاشة  راسم االهتزاز  القاطعةنغلق  -0

حٌث ٌمثل ( ، 1)الشكل (2)و   (1)المهبطً البٌانٌن

،و Eتغٌرات التوتر بٌن طرفً المولد (1)البٌان

بٌن طرفً الناقل  Ruٌمثل تغٌرات التوتر (2)البٌان

 األومً.

 أرسم المخطط الموافق للدارة الكهربائٌة. أ/

كٌف ٌجب ربط راسم االهتزاز المهبطً بالدارة حتى ب/

  .(2)و   (1)نتمكن من الحصول على البٌانٌن

 

 8من  2صفحة 

 

9 

 



 

 ثابت الزمن.المار بالدارة، و أعط عبارة i(t)أكتب المعادلة التفاضلٌة التً تعبر عن شدة التٌارجـ/

  على هذٌن البٌانٌن أوجد: اعتمادا د/

  الكهربائٌة للمولد.القوة المحركة  
 الدائم. شدة التٌار الكهربائً فً النظام 
 .المقاومة الداخلٌة للوشٌعة 
 .ذاتٌة الوشٌعة 

 

 نفتح اآلن القاطعة: -3

 المار فً الدارة. i(t)أ/ أكتب المعادلة التفاضلٌة التً تعبر عن شدة التٌار

 ب/بٌن أن العبارة
t

-
τ

0i(t) = I .e لهذه المعادلة التفاضلٌة. حل  

 نقاط(  04:)رابعالتمرين ال

نقذف جسم بسرعة ابتدائٌة 
0v  ٌصنع شعاعها مع األفق زاوٌةα تتغٌر القٌمتان الجبرٌتان للمركبتٌن األفقٌة،xv 

و الشاقولٌة 
yv لشعاع سرعة الجسمv (2)الشكل بداللة الزمن ، وفق البٌانٌن التالٌٌن 

  

 

 

 

 

 

 

و  xvأوجد المعادلتٌن الزمنٌتٌن لكل من  -1
yv. 

 على البٌانٌن استنتج: اعتمادا -2
  شدة شعاع سرعة القذف



0v. 

  زاوٌة القذفα.  

  شدة شعاع حقل الجاذبٌة األرضٌة


g. 

 .Mx المدى األفقً للقذف -3

  ٌبلغه الجسم بالنسبة للمستوى األفقً الذي قذف منه. Hأوجد أقصى ارتفاع  -4

 نقاط( 04:)الخامس التمرين

و مسكن آلالم  لاللتهابتحتوي األزهار نبات ملكة البراري على حمض سالٌسٌلٌك ذي الخصائص المضادة 
COOHHHOCالمفاصل صٌغته العامة  ٌمثل  Aبحٌث أساسه المرافق  AHبـ  اختصارا  و نرمز له 46

COOHHOC 46. 

 

 8من  3صفحة 

(3)الشكل   



 

lmolCaنحضر محلول لحمض سالٌسٌلٌك تركٌزه المولً  /10 2  و حجمهmlVa 100  الـ قٌمة  ، نقٌسpH 

 5,2فنجدها 

 تفاعل حمض سالٌسٌلٌك مع الماء ؟ أكتب معادلة   -0

 أنشئ جدول تقدم التفاعل ؟  -3

 ؟عرف ثم أحسب نسبة التقدم النهائً  ، ماذا تستنتج   -2

 ؟  االبتدائٌة، هل ٌتعلق بالشروط  Kأحسب ثابت التوازن   -4

)100/(التركٌز لحمض سالٌسٌلٌك تجاري مكتوب على علبته  قٌمة  نرٌد التأكد من -5 lg   مرات  10لهذا نمدده

)(من المحلول الممدد و نعاٌره بمحلول هٌدروكسٌد الصودٌوم  ml20ثم نأخذ حجم   OHNa  تركٌزه

lmolCbالمولً  /10 1  (3)الشكل البٌان الموضح فً فنحصل على 

     التكافؤ؟عٌن إحداثٌات نقطة ثم  المعاٌرة،كتب معادلة تفاعل أ .أ 

تركٌز الحمض الممدد أحسب  .ب 
aC   تركٌز المحلول األصلً ثم استنتجaC 100/(، هل الكتابة( lg 

 صحٌحة؟ 

   ؟ مع التعلٌل اختر من بٌن الكواشف الملونة التالٌة الكاشف المناسب لهذه المعاٌرة .ج 

)(1.138 تعطى:  molgHAM 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 8من  4صفحة 

 

(2)الشكل   
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 نقاط( 04:)التمرين األول

و الذي نصف حٌاته  µg 1,49المشع النقً كتلتها  13عٌنة من اآلزوت  t = 0ٌوجد فً مخبر عند لحظة  -1
 ، أوجد : دقائق 10

NA = 6,02 . 10) ٌعطى .  t = 0اآلزوت الموجودة عند اللحظة  عدد أنوٌة -أ      
23  

mol 
-1 

) 

 . t = 0النشاط اإلبتدائً عند اللحظة  -ب      

 ساعة.النشاط بعد  -جـ      

 . ( A = 1 Bq) الزمن الالزم لكً ٌنقص النشاط إلى واحد بكرٌل  -د      

40تحتوي صخور القمر على البوتاسٌوم  -2

19K 40المشع و الذي ٌتحول إلى األرغون

18 Ar. 

 أكتب معادلة التحول النووي الحادث . - أ

  المنبعث.م ٌأذكر بعض خصائص الجس الحادث،ما نوع التفكك  -ب   

               أعطى التحلٌل لعٌنة منها حجمها  ،ن تارٌخ تشكٌل صخور من القمر التً أتى بها رواد الفضاءٌمن أجل تعٌ - جـ

cm
3 3-

10 .1,67و ، شروط النظامٌة المن غاز األرغون فً 8,1 .10
-6

 g  البوتاسٌوم.من 

  40أحسب عدد أنوٌة غاز األرغون

18Ar  40و كذا عدد أنوٌة ،الناتجة عن تحلٌل العٌنة

19 K ثم استنتج عدد ،

 . t = 0 عند اللحظةللبوتاسٌوم  نوٌة االبتدائٌة األ

 أن العٌنة المأخوذة تتكون فقط من األرغون  باعتبارAr  و البوتاسٌومk .  الصخور.أوجد عمر 

t1/2 = 1,3.10: هو Kزمن نصف العمر للبوتاسٌوم  علما أن  
9
 ans .           

 نقاط(  04:)التمرين الثانــــي

   CnH2n+1COOHهً الكربوكسٌلٌةالصٌغة العامة لألحماض 

من هذا الحمض   m = 450 mgلحمض كربوكسٌلً نذٌب فً الماء المقطر كتلة   (SA)لتحضٌر محلول 
 من هذا المحلول .  V0 = 500 ml حجم لٌه الماء المقطر للحصول علىإونضٌف  ،النقً

 لهٌدروكسٌد الصودٌوم  (SB) ونعاٌره بواسطة محلول مائً   (SA)من المحلول  VA = 10 mlنأخذ حجما 

 ( Na
+

(aq) + OH
-
 (aq) )  ًتركٌزه المولCB = 10

 -2 
mol/L  . 

 .  (SB)من المحلول  VB = 15 mlعند إضافة حجم  (ساسأحمض _)نحصل على التكافؤ 

 تحدٌد الصٌغة اإلجمالٌة للحمض الكربوكسٌلً :  -1

 المعاٌرة.أكتب معادلة تفاعل   - أ

 . CH3COOHن الصٌغة اإلجمالٌة له هً أ، ثم بٌن  (SA)للمحلول CAأحسب التركٌز المولً  - ب

 8من  5صفحة 

 



 

CH3COO /للثنائٌة pKA1الـ قٌمة تحدٌد   -2
 -
)    (CH3COOH  نأخذ حجما .V  من المحلول(SA)   

25 دـــعن pHالـ قٌمة  ونقٌس، 
0
 C   فنجدpH = 3,3  . 

عبر عن التقدم النهائً  المجموعة،على جدول التقدم لتطور  اعتمادا  - أ
fx  لتفاعل الحمض مع الماء بداللة

V     وpH    ، ثم اثبت أن :
 

  

3 pHf
A

3
f

CH COOH
= C .10 -1

CH COO
 

f   [ CH3COOو  f   [CH3COOH ]حٌث      
-

  تركٌزا النوعٌن الكٌمٌائٌٌن عند التوازن .  [

 . pKA1استنتج قٌمة   - ب

 .NH3مع األساس  CH3COOHدراسة تفاعل الحمض   -3

ni (CH3COOH) = n0 = 3 . 10حجما ٌحتوي على كمٌة المادة االبتدائٌة (SA)نأخذ من المحلول 
 -4

 
mol    مونٌاك ٌحتوي على نفس كمٌة المادة االبتدائٌة لٌه حجما من محلول األإونضٌفni (NH3) = n0   

 . .NH3و  CH3COOHبٌن التفاعل الحادث  اكتب معادلة  - أ
 معادلة التفاعل .بالمقرون    kاحسب ثابت التوازن  - ب

لهذا التفاعل تكتب على الشكل  τن نسبة التقدم النهائً أبٌن   - ت
K

τ =
1+ K

ج بخصوص هذا ت،ماذا تستن 

 التفاعل .

pKA2 ( NH4 معطيات:
+
 / NH3 ) = 9,2 , M (O) = 16 g/mol   , M (C) = 12 g/mol   ,   M (H) = 1 g/mol 

 نقاط( 04:)التمرين الثــــالث

ة غٌر مرن ( ٌمر خٌط مهمل الكتلΔعلى محز بكرة مهملة الكتلة تدور بحرٌة حول محور دورانها األصلً)
أحد طرفٌه جسما  ٌحمل فً

1
S  وبطرفه اآلخر جسم

2
S الكتلةلهما نفس   gmm 10021  نضع فوق 

1
S جسم    

 ( من نقطة االنطالق تسمح بمرور الجسمdونضع فً طرٌقه حلقة إٌقاف على مسافة )  mكتلته  Sمجنح 
1

S ، 

)ة ـــــــــلــرر الجمـــتح                        .   Sوال تسمح بمرور
1

S،
2

S ،S(  من السكون دون سرعة

 تغٌرات سرعة حركة الجملة بداللة الزمن . (2)الشكل ابتدائٌة نمثل فً البٌان

   :من البٌان -1

 والثانً.الحركة فً الطورٌن األول  استنتج طبٌعةأ /  

   .ب/ أحسب قٌمة التسارع فً كل طور 

 بطرٌقتٌن مختلفتٌن. dأحسب المسافة   -2

 كل طور.فً نٌوتن الثانً أوجد عبارة التسارع بتطبٌق قانون  -3

 . mمما سبق استنتج قٌمة الكتلة -4

2 تعطى:                  المرحلتٌن تحقق مبدأ العطالة مع التعلٌل ؟مرحلة من فً أي  -4
g = 10 (m s )   

 

 8من  6صفحة 

 

 

(3الشكل )  



 

  نقاط( 04:)رابـــــعالتمرين ال

و كحول صٌغته العامة    HCOOHنرٌد دراسة التفاعل الكٌمٌائً الذي ٌحدث بٌن حمض المٌثانوٌك  

C4H10O   . 

من    mol 0,2نفس المزٌج المتكون من   08إلــــى   01اخــــتبار مرقــــمة من  أنابــــٌبثمانٌة نضع فً 

و بعد    C°180من الكحول ،  تدخل هذه األنابٌب فً حمام مائً درجة حرارته  mol 0,2الحـمــــــض و 

ونعاٌر كمٌة مادة الحمض المتبقً فٌه بواسطة   08إلى  01كل ساعة نخرج أحد هذه األنابٌب بالترتٌب من 

  ً:ـــمحلول لهٌدروكسٌد الصودٌوم ، فنحصل على الجدول التال

 

 أكمل الجدول أعاله، مبٌنا العالقة المعتمدة.  -0

1cm)   التالً:. معتمدا السلم  n)أستر(  f (t) =أرسم المنحنى البٌانً   -3 0,5h    َو  1cm 0,02mol  ) 

 أنشىء جدول تقدم التفاعل. -2

 استنتج من البٌان :  -4

 . t = 0باعتبار أن التفاعل بدأ فً اللحظة    t = 2hاللحظة سرعة التفاعل عند  - أ

 التحول قد انتهى ؟ نأ اعتبارفً أي لحظة ٌمكن  - ب

  األسرة.مردود    -جـ   

 المستعمل. المفصلة للكحولثم أكتب مختلف الصٌغ نصف  المستعمل،صنف الكحول    -د   

الصٌغة المتفرعة . مع تسمٌة أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل بٌن الحمض و الكحول ذي   -5
 األستر الناتج .

األستر من   0,2molثم أضفنا له مباشرة    t = 6 hعند اللحظة  07فرضنا أننا أخرجنا األنبوب رقم  لو  -6
   المتشكل.

 ؟مع التعلٌل فً أي جهة  تتوقع تطور الجملة الكٌمٌائٌة    -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم األنبوب 01 02 03 04 05 06  07 08

7 6 5 4 3 2 1 0 t (heure) 

0,067 0,067 0,067 0,068 0,074 0,084 0,114 0,200 mol  )حمض(n 

        mol )أستر(n 

 8من  7صفحة 



 

نقاط( 04:)التمرين التجريبي

 

 

 

 

 

 

 

 (. 3)الشكلفً موضح  RCتركٌب الدارة 

و التً ، طعة القا غلقمن لحظة بداللة الزمن انطالقا  2uو  1uبواسطة حاسوب نسجل تغٌرات التوترٌن 

 .نعتبرها مبدأ األزمنة

 

 

 

 

 

ٌُرجع مع ورقة اإلجابة Rالمنحنٌات المحصل علٌها من أجل قٌم مختلفة للمقاومة   .موجودة فً الملحق و الذي 

. و بٌن أنها تقبل حال من الشكل : 2uأكتب المعادلة التفاضلٌة بداللة التوتر  – 1 


















t

eEtu 1 .  

الجدول  امأل – 2 1 . الموجود فً الملحق واضعا فً كل خانة رقم المنحنى الموافق 

 ) نفس الرقم ٌمكن أن ٌظهر عدة مرات ( .مالحظة      

الجدول  امأل  – 3 2  الموجود فً الملحق مع تحدٌد بٌانٌا ثابت الزمن  عند :  الموافـق لشحـــن المكثفــة

1600R  ( - 1-) البٌان موضحا الطرٌقة المتبعة        . 

 . Rبداللة  المنحنى الممثل لتغٌرات  – 2-أرسم على البٌان  – 4

 .مبٌنا الطرٌقة المتبعة Cاستنتج قٌمة  -      

 

 

 

 8من  8صفحة 

 لمعرفة سعة مكثفة مجهولة نستعمل األجهزة التالٌة :

 : مولد للتوتر المستمر قوته المحركة . 
 مجهولة . ، مكثفة سعتها علبة مقاومات متغٌرة 

 التٌار بداللة جهاز حاسوب موصول بالدارة من أجل تسجٌل تغٌر التوترات و
 الزمن .

 أسالك التوصٌل و قاطعة . 

(2الشكل )  



 

 مع ورقة اإلجابة ( يعاد)  للموضوع الثاني  يـق اخلاص بالتمرين التجريبحملـال

 م : ...........................ـــــــم : ......................................  القســـــــب و االســـــاللق

الجدول  1 : 

1600 1200 800 400  R 

 1uالمنحنى الممثل لـ     

 2uالمنحنى الممثل لـ     

الجدول  2  : 

1600 1200 800 400  R 

 21.0 14.0 06.0  S 

 :  - 1-البيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  - 2-البيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلم : 

   مربع  1

   مربع  1

 


