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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  ثانوي رياضيات3: المستوى والشعبة

  )ن 5 ( : التمرين األول

2:إليك التحول النووي المنمذج بالمعادلة التالية/ 1
1H +3

1H   →   42 He  +  AZX     

A استنتج نوع الجسيم -   
ZX  . شطار أم تفكك إلى جسيمات؟اندماج، ان: ما نوع هدا التفاعل  

  .MeV  أحسب الطاقة المحررة بـ -   

3الترتيوم/ 2
1H   مشع للنوع −β  زمن نصف عمره t1/2=12.3ans   

4:ما هي النواة الناتجة من بين األنوية.  أكتب معادلة تفككه-أ    
2He    .32H      21H    11H  ؟   

3 للترتيوم λشعاعي  أحسب ثابت النشاط اإل–ب 
1H؟    

4 : المعطيات
2He =4.0019u    .31H =3.01554u     21H =2.01355u  10n=1.00866u    

   
  ) ن6( :التمرين الثاني

و قاطعة  E=12.0V موصولة في دارة على التسلسل مع مولد قوته المحركةC=3.42mFسعتها  مكثفة فارغة

  . R=150Ω  مقاومتهناقل أوميو

   .غلق القاطعةن   t=0عند

   .i(t) و q(t) العالقة بينأعطحن لبوسي المكثفة و  شُ  q(t)- و   q(t)-ل على الدارةمثّ/1

  .و الناقل األومي بين طرفي المكثفة   uRو  uC ل مثّ/ 2

   .q(t) ـ المعادلة التفاضلية لاستنتج/ 3

   . لذلكفيزيائيالر يفس ما هو الت ، q(t)لةداللالمميزة الرياضية ما هي / 4
 

  ) 4.5(:التمرين الثالث

LmolC  تركيزهC6H5COOHمحلول مائي لحمض البنزويك  /105 التوازن وتحت الدرجة الحرارية عند  =⋅−3

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

   .جة لتفاعل انحالل الحمض في الماءذأكتب المعادلة المنم/ 1

  .لتفاعلاتقدم شيء جدول أن/ 2

  .جودة في المحلول عند التوازن احسب تراكيز األنواع الكيميائية المو/ 3

  .احسب ثابت التوازن / 4

  3,24 mSm 2 /molλ  (H 3 O + )=35,0 mSm 2 /mol          λ= (- C 6H5COO) : المعطيات
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  ) ن4.5(:الرابع التمرين 

    V=30mLحجم المحلول Butan-2-ol من  0.20mol من حمض االيثانويك معmol 0.20نمزج

  .لة التفاعل الحادثأكتب معاد/ 1

 :  المتشكل بداللة الزمن على المخطط التالياألسترتسمح لنا تقنية المعايرة بتسجيل كمية / 2
 

  
  t 1=1h  ,   t 2 =3hاحسب سرعة التفاعل عند  -    

    - التوازن عند إلىر وصول الجملة بر t=4h ؟ 


