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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                 

وزارة التربية الوطنية                                                      الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد     

 2010ة ماي  دور–امتحان المستوى 

   سا10- سا 8: التوقيت علوم فيزيائية: المادة رياضيات ثانوي 3: المستوى والشعبة
   الفيزياء-أوال 

  ) نقاط 5 : (التمرين األول

  :  الدارة المبينة في المخططإليك

   نبدأ بشحن المكثفة t=0عند اللحظة /1

   كيف يتم تحقيق ذلك ؟-      أ

  . في الدارةاربين اتجاه التي -     ب

  . للمكثفة  ما هو اللبوس الموجب- جـ      

  المخطط                                      .uC ـالسهم الممثل لوضح على الدارة  -     د

 خالل  باستعمال جهاز راسم اإلهتزاز المهبطي يمكننا مالحظة على شاشته التوتر اللحظي بين طرفي المكثفة/2  

  .عملية الشحن

  بين على الدارة كيفية ربط مدخل راسم اإلهتزاز المهبطي لتحقيق ذلك؟  - أ

  .أرسم كيفيا المنحنى المالحظ على شاشة راسم اإلهتزاز المهبطي - ب

  .نريد تفريغ المكثفة السابقة/ 3

   كيف نحقق ذلك-  

  

     نقاط6: التمرين الثاني

 وكتلة M كتلة الكوكب .ا غاليليابره مرجعندرس حركة قمر تابع لكوكب زحل بالنسبة لمركز الكوكب و الذي نعت

  .r بينهما المسافة m القمر

   .القمر والكوكبالفعل التجاذبي بين  بين خصائص /1

  .بين أن حركة القمر منتظمة / 2

  ثابت الجذب العام : G , M, r .           G لحركة القمر بداللة T و الدور vعبر عن السرعة /3

  ما هو القانون الذي يحقق هذه النتيجة؟.  ثابتةT2/r3بين أن / 4
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   الكيمياء–ثانيا 

  ) نقاط4.5: (التمرين الثالث 

 فنتحصل على 2mol/L-1.0.10 بمحلول الصودا تركيزه V1 نعاير حجما منه C1محلول حمض كلور الماء تركيزه 

  : المزيج المدونة على البيانpHتغيرات

  .C1 .V1استنتج من البيان/ 1

   ؟ التكافؤ نقطةما هي األنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول عند/ 2

  ما هي طبيعة الملح المتحصل عليه بتبخير المحلول؟/ 3

  

  
  

  ) نقاط4.5 : (الرابع التمرين 

LmolC تركيزه C6H5COOHمحلول مائي لحمض البنزويك  /105 لدرجة الحرارية عند التوازن وتحت ا =⋅−3

25ºC 12 تكون ناقليته النوعية .10.03,2 −−= mSσ  

  .أكتب المعادلة المنمذجة لتفاعل انحالل الحمض في الماء / 1

  .أنشيء جدول التقدم / 2

  .احسب تراكيز األنواع الكيميائية الموجودة في المحلول عند التوازن / 3

  .احسب ثابت التوازن / 4

  3,24 mSm 2 /molλ  (H 3 O + )=35,0 mSm 2 /mol          λ= (- C 6H5COO) : المعطيات
  


