
 

 

 

 :   ول التمرين ال 
I.  يونانية على بعد   ارية سفينة تج  وهي  أقدم حطام سفينة سليم معروف في العالم   فريق من العلماء   اكتشف   2019من سنة     في أكتوبر

 .أكثر من ميل تحت سطح البحر األسود 

  عمر هذه السفينة لمعرفة   .14بون طريقة التأريخ بالكر  اعتماد قد تم  و 

  لكل غرام من الكربون ، بينما يكون ةتفككا في الدقيق 10.09هو  A(t)أخذت عينة من خشب بقايا الباخرة، وجد النشاط اإلشعاعي لهذه العينة 

عمر تفككا في كل دقيقة . نصف  0A=13.6كربون المساهم في دورة ثاني أكسيد الكربون في الجو مساوية إلى : ال من 1gاإلشعاعي لـ  طالنشا

  5570ansهو 14الكربون 

  عياإلشعا . أعط العالقة بين نصف العمر و ثابت النشاطاالشعاعي ثابت النشاطف عر .1

 لنشاط اإلشعاعي للعينة من الخشب مع مرور الزمن.غير ابرر ت .2

)النشاط اإلشعاعي بداللة الزمن يكتب على الشكل :  صعلما أن قانون تناق  .3 ) 0
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 .هاسنة صنع استنتجو، السفينةعمر أحسب  .5

 

II. تحلية  يمكن استخدام الطاقة النووية وتقنياتها في عدة مجاالت بجانب توليد الكهرباء، مثل الزراعة والغذاء والطب واستكشاف الفضاء و

 المياه.

البلوتونيوم لتوليد الكهرباء في مولّدات المركبات انشطار ن ، إذ تُستخدم الحرارة الناتجة عماء من استكشاف الفضاء بدقةمّكنت التقنية النووية العل

 الفضائية التي تعمل بدون طيار ويمكنها العمل لعدة سنوات. 

 .اقة الكهربائيةج الطإلنتا المفاعالت النووية في كوقود نووي من المواد التي تستخدم 239-البلوتونيوم

 
 

 :   ثاني التمرين ال 
 
، ندخل في اللحظة  3CaCOو كربونات الكالسيوم    aq)-+Cl+O3(Hف تتبع التحول الكيميائي التام بين حمض كلور الماء هد ب   

t=0(s)   0كتلة مقدارهاm   من كربونات الكالسيوم داخل حجمV=100ml من حمض كلور الماء تركيزه الموليC .      ينمدج

 التفاعل الكيميائي الحاصل بالمعادلة التالية: 

(l)                                                                               O2+ 3H 2(g)+ CO (aq)
2+

a=  C   (aq)
+O3+ 2H 3(s)CaCO 

في كل لحظة ما مكننا من تمثيل البيان   mلسيوم  االمتابعة الزمنية لتطور الجملة الكيميائية مكنت من حساب كتلة كربونات الك  

 الموضح في الشكل: 

 تصنف التفاعالت حسب مدتها المستغرقة إلى ثالث، أذكرها.-1

 أنجز جدول تقدم التفاعل.-2

 وزارة التربية الوطنية  مديرية التربية لوالية البليدة  بوفاريك  بن تواتي علي   متقنة 

 النهائي المستوى:  تين المّدة:  ساع 2021-2020 السنة الدراسية: 

لوم الفيزيائية ع ادة ال في م   ول اال   االختبار   
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https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2018/10/24/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2018/10/24/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2018/10/24/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A


 Ca[10 - 0m(t)=m+2[ :ـالعبارة تعطى في كل لحظة ب mبين أن عبارة -3

 maxx أوجد مقدار التقدم األعظمي-4

 حلول ملالمولي  التركيز cأحسب -5

 حمض كلور الماء المستعمل.

  Ca+2أحسب سرعة تشكل شوارد -6

 . t=40(s)عند اللحظة 

 . 1/2tعين من البيان زمن نصف التفاعل  -7

 

 g/mol =40CaM ,نعطي:

,  =12 g/molcM     

=16 g/mol OM    
 

 

 

 

 

 :   لث ثا التمرين ال 
مقاومة متغيرة  E=10vهربائية تحتوي على مولد توتر ثابت الدارة الكالي. نحقق على التو RLطب و ثنائي ق  RCلغرض دراسة ثنائي قطب 

 عناصر ال. rتها الداخلية مومقاو  Lو وشيعة ذاتيتها  Cو مكثفة سعتها  R =1kΩ  نضبطها على

 ـ1هربائية في الدارة موصولة كما هو مبين في الشكل ـكلا

I.  لزمنفي اللحظة نعتبرها مبدأ ا 1نضع البادلة في الوضع t=0 

 ـ أشرح ماذا يحدث. 1  

  ـ أعد رسم الدارة موضحا جهة التوترات و جهة التيار 2  

 .  الكهربائي المار في الدارة       
 للتيار  i(t)ـ بتطبيق قانون  جمع التوترات ,جد المعادلة التفاضلية للشدة  3  

  .الكهربائي        

 .  ثم أحسب قيمتها Rو  Eداللة  ب maxI األعظميةـ أعط عبارة شدة التيار  4   

  مبين في الشكل المقابل هو كما Rبداللة  τـ يعطى بيان تغيرات ثابت الزمن  5  

 تم أستنتج القيمة العظمى Fμ مقدرة بـ Cأ ـ أوجد قيمة سعة المكثفة       

 . Qmax للشحنة الكهربائية          

 
للتيار   ـ أكتب عبارة الشدة اللحظية6  

 رسمها بشكل كيفي.و أ i(t) الكهربائي
   
ـ أحسب الطاقة الكهربائية العظمى المخزنة 7 

 .  في المكثفة
 

II.   2نفتح البادلة و نضعها في الوضع  
مبدأ  ل  عند مجددا  نعتبرها  حظة 

 زمنة. الا
 
تبلغ   1   الوشيعة عندما  يكون سلوك  ـ كيف 

 األعظميةقيمتها شدة التيار الكهربائي 

 mA 89,=9 maxI هذهفي   تجأستن 
       

 للوشيعة   rقيمة المقاومة الداخلية   الحالة     
. 

 
 التالية:  شدته بالعالقةـ التيار الكهربائي المتغير المار في الدارة تعطى  2  
 
  

 
 t=1msحظة عند الل 6Vعندما يصبح التوتر بين طرفيها يساوي  Lعين قيمة ذاتية الوشيعة       

i(t) = t+2       [A] 

 الشكل ـ 1 ـ
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