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�.7 ا��6�ر :4���5 8�� أ�> �.7 أ:� ا����9

  ا����9ع ا=ول
  ):04(ا�
	��� ا�ول

2( ��رو��ود��ر���ت ا�و����وم ) S1( �ر�د درا�� �طور ا���ول ا�������� ا����ل �ن 
وارد ���ول K++S2O8
-2 (  

  .(� در)� �رارة &��� )  -K++I(  ��ود ا�و����وم) S2(و
وارد ���ول 
  �= �)م �c1=0.20 mol/lر��زه ا��و��  )  S1(�ن ا����ول  �V1=50 ml)��   1�t=0ذا ا�/رض ��زج (� ا���ظ�   

 V2=50 ml  ن ا����ول�)S2  (   ر��زه ا��و���c2=1.0 mol/l .  
= �/�رات ���� ��دة ���S2O8

  :ا���B�� (� ا�و�ط ا��@�?�� (� ��ظ�ت ز���� ���A@� (���ل ?�< ا���ن ا�����  2-
����Eد�� ���ذج ا���ول ا�������� ا���دث :  

  2I-(aq) + S2O8
-2

(aq)  = I2(aq) + 2SO4
-2

(aq) 

  ا�دا��A�ن (� ا��@�?ل) ox/Red( �دد ا�&������ن  -1
  أ�
N )دوB�� Mدم ا��@�?ل -2
  �دد ا���@�?ل ا���د -3
����� ½ t?رف ز�ن ��ف ا��@�?ل  -4 R���S Tوا����.  
  ا��و��� ��Vواع ا��������� ا���وا)دة زأو)د ا��را�� -5

  t =10 min(� ا�و�ط ا��@�?�� ?�د ا���ظ�  
  .?�د ھذه ا���ظ� �I2ب �ر?� �
�ل  �أ -6

  
  
  
  
  

  :)04(ا���ر	ن ا�����
I  (ر\�� Mو��� )(S  و�ك ��ور���ض��&�Mا  ( )ClCOOHCH 2 R�(�= 100ml  V ا��و�� �ر��زهc=2.7.10-3mol.l-1, 

   .37,3 (���ت ��C025 R���Sر ?�د ا�در)� pHــ�ا وا�ط� �B��س S)(ا����ول  B�pH�س 
 .�وري – رو�
�د �ظر�� و(ق ����ض �Eر�ف أ?ط -1
   .   ا����ل ا��@�?ل (� ا�دا��A�ن)  ��ض⁄  أ��س(  ا�&������نا��ب ��Eد�� �@�?ل ا���ض �= ا���ء وأ?ط�  -2
  .  اM�&��و�ك ��ور ��ذا ���ن Sو�R ?ن ��ض fτا����1�� ا���� ا��ب &م ا��@�?ل ��Bدم )دوM ا�
<ء -3

] �ن ��ل ا�����1 ا��و�� ا��ر��ز  ا��ب  -4 ]
f

ClCOOCH
−

]  و  2 ]
f

ClCOOHCH2 

ت ا���و\�  -5�& Tا����  k������&��   )CH2ClCOOH / CH2ClCOO-( .  
II  ( ر��ز ا���ض� �)رE� ر �ن ا)ل
�j� �) =\�mLVaس  ، &ــم �\�ف aCا��و��  �ر��زه اM�&��و�ك ��ور�ن ��ض  =10

) �R �در�)�� وا�ط� ����� ��ـ�ول ا��ــودا  )−+ +HONa ر��ــزه ا��و�ــ�� :LmolCb /10   ا�درا�� ا��)ر��� �1ذه =−2

)ا���E�رة أ?طت ا���ن ا����� )bVfPH    )1ا�
�ل(  =
 .  ا���E�رة أ&��ء ا���دث ا��@�?ل ��Eد�� أ��ب -1
  .  ?رف �Bط� ا����(ؤ &م �دد ا�دا&����1 -2
 اM�&��و�كر��و����ول ��ض  aCا����T ا��ر��ز ا��و��  -3

 

1 

1 

n S2O8
-2

(m.mol) 

t (min) 



 G���
�Hر ا���رة �Iة ا����� J�  . ����L $���ات ا��
0I <�Kأ

  :برسم البيان التالي  نتائج القياس تسمح لنا

  

هي اللحظة التي يصل فيها   2tبالنسبة لقيمته االبتدائية و اللحظة 

12، زمن الصعود الذي نرمز له بـ   tttm −= .  

  Rو  Lقارن هذه القيمة مع القيمة التي تحسب انطالقا من 

�رة ، ھذه ا�ط��S ���رر ���)�� R�Sل �و�د ط��E��� ����� ن��  

#H1ا��  

  :��Bق ا�دارة ا��1ر���� ا����� ?�< ا�
�ل

  
#
 أن ا���ط�� �O أ.P�N $8 وNO ط����  ،���GS . G ا���ا�
�Hر ا���رة �Iة ا����� J�أ

  .عبارة الطاقة التي تلقتها الوشيعة ثم أحسب قيمتها

  .Kنفتح القاطعة 

  .المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار الكهربائي في الدارة

  :أن هذه المعدلة تقبل الحل التالي

( )
t
L

R

e
R

E
ti

−
=.  

نتائج القياس تسمح لنا. عند فتح القاطعة ABuبالمتابعة الزمنية لتطور التوتر الكهربائي 

  .جـ- 3بين أن شكل المنحنى يوافق المعادلة المستخرجة في السؤال 

  :نتبع الطريقة التالية RLثابت الزمن لثنائي القطب 

بالنسبة لقيمته االبتدائية و اللحظة  10%بـ  ABuهي اللحظة التي يزداد فيها التوتر 

، زمن الصعود الذي نرمز له بـ   τأعط بداللة ثابت الزمن . من القيمة االبتدائية

قارن هذه القيمة مع القيمة التي تحسب انطالقا من   ثم  

 ��1��� R�Sو�د ط��� ��ن ��Eل �Bض ا��رة ، ھذه ا�ط��S ���رر ���)�. أول )�1ز ��ظم ���� R�Sل �و�د ط��E��� ����� ن��

  
  

  ):04(ا���ر	ن ا����ث 

��Bق ا�دارة ا��1ر���� ا����� ?�< ا�
�ل

1 –  #
 أن ا���ط�� �O أ.P�N $8 وNO ط����  ،�GS ا���ا

  .أ:,> ھUه ا�����

عبارة الطاقة التي تلقتها الوشيعة ثم أحسب قيمتهاأعط   – 2

نفتح القاطعة  t=0في اللحظة   – 3

المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار الكهربائي في الدارة وجدأ/  أ 

أن هذه المعدلة تقبل الحل التالي تأكد /  ب 

                                

)استنتج عبارة /  جـ  )tuAB.  

بالمتابعة الزمنية لتطور التوتر الكهربائي  نقوم   – 4

  

بين أن شكل المنحنى يوافق المعادلة المستخرجة في السؤال /  أ 

ثابت الزمن لثنائي القطب   لتعيين قيمة /ب 

هي اللحظة التي يزداد فيها التوتر  1tليكن 

من القيمة االبتدائية 90%التزايد إلى 

  τاستنتج قيمة ثابت الزمن  /جـ 
  ):04(� ا���ر	ن ا�را�

 l-  ��1��� R�Sو�د ط��� ��ن ��Eل �Bض ا�أول )�1ز ��ظم ���



����( �ن أ�و��  ا��و�و��وم   αا��Eث )����ت    
���(   �?�E
Mط ا�
 2.5x10 =ذات &�ت ا��

-10  
s 

-1 	.  

�E?�  ا��@�كأ��ب ��Eد��  - 1Mو�و��وم ا���238. 

��)ول أ��ب ا�ط��S ا���ررة  - 2   )j   ( و�و��وم� .238?�د �@�ك �واة وا�دة �ن ا�

 . p= 0.056wا��� �Bد��1 ا��و�د ھ�     ا��Mط�?�  - 3

  �� ھو �
�ط ?��� ا��و�و��وم ا��و)ودة داAل ا��و�د ؟/ أ
  .ا��و�و��وم ا�pز�� oظ�1ر ھذا ا��
�ط أ��ب ���� / ب
Eد  / �ـ ���Eط ا��
  .ا��و�د    أ?ط ���)� �ول ?�ر ھذا.  50ansأ��ب �

ІІ-   و�و��وم�����  (�ن �ظ��ر ا�

ط�ر ) ����r� ���S R��ت ا��وو�� ، أ�وp?�@ا�� �) T��� رى أ�و�� ا�ذيAن )�1 أ� ،  

دور إ
B� �?�Eدر ـ     �-�
= �ـ  241ا��و�و��وم     T=13.2 ans .  
  �� ��E< �واة �
�E ؟/ أ      
���(?�د Sذ(�1 ��رون ��Eط� �وا�� ا�oر�وم  241أ��ب ��Eد�� ا�
ط�ر �واة ا��و�و��وم / ب      

����( ��ز�وم �وا) ��
���(  

  .�= ا�طpق ?دد �ن ا���رو��ت            

ط�ر أ�و�� أAرى �ن ا��و�و��وم/ )ـ      ����ذا ���� ھذه ا���E�� ؟.  241ا���رو��ت ا���ط�B� �Bوم .  
  ?�< أي 
�ل �ظ1ر ؟. �241ن ا��و�و��وم �1gن �@�?ل ا�
ط�ر  ) j(&م ��)ول ) MeV( أ��ب ا�ط��S ا����ررة ـ / د      
)6.644691x10-27 kg  m=(: ا��Eط��ت     *+�

�  ،m( ,��
��� )=3.885528X10-25 kg  ، m( ����

��� )=3.952073x10-2 kg  
  

  ا��و	�

7.546  8.294  8.499  
01
2 (MeV/nucléon) 

  ):04(ا���ر	ن ا����س

 � = u���+α.x ا���Eد�� ا��@�\��� 
34
ا�
دة ، ا��و�ر ، : و�ف ?دد ��ر �ن ا�ظواھرا�@�ز����� ا���/�رة �= ا�ز�ن  35

  ...ا��ر?�
ل ?�< ا��Aوص ���ن ھ��  �ذ�ر أن ھذه ا���Eد�� B�:  

)…….(1) (1 - +6∝5 X(t) = 
8
  . 0 = �إذا ��ن   x(t) =x0 +695   (2)..……و   0 ≠ �إذا ��ن     9

  ا��� ��)ت ر�م �طور �ر?�وا�ط� ر�)�� ρf  ���A(� ���= ����R ا��)���   mا��/�ت �ر�� �Bوط �رة �Eد��� �����1  
  .ا��رة د��M ا�ز�ن ، (�م ا���ول ?�< ا�����< ا����� ا�����  

1- ����  :ا��/pل ��Eد�� ا���)�< ا�

������< ا����� ��Bق  �B)د�� ا�ر��\�� ا��ر�Eد��   ا���Eا��:)  v(t)=1.14(1 - +6 :
;.<=> 

ث ا��ر?� ـ  �m.s
  ).1(ھذه ا���Eد�� ��ط�ق �= ا���Eد��  .  sوا�ز�ن ـ  1-

وا����  α?�ن S��� �ل �ن / أ  
?
@  . �  أ?ط دون �ر�ر و�دة ھذه ا���

ل ��ل ا���Eد�� / ب B� د�� ا��@�\��� ا����Eت أن ا��  ��Bق ا����� ا�Eدد��   v(t)أ&

 7.58v = 8.64+:    ا������       
3A
35   

  :درا�� ا�ظ�ھرة ا�@�و����� -2
  .أ�ص ا�Bوى ا��ط�B ?�< ا��رة ، &م �&��1 (� 
�ل/ أ 
  )�رة(طق ��Sون ��و�ن ا�&��� ?�< ا�)��� / ب 

  vو�)��m=32g  �1ن (وMذ �����1   ا��رة ا�������E ھ� �رة -3
�رع ا���ذ��� ا=ر��9      ,5g=9.8m.s


ة  2-H7 ا�.� ���Y�ك ا��H�:Lى ا�O 7Y�5 ،  رة������   :f=- k v  
���Bدار@�����Eل ��ور 
�Sو�� �و)R ��و ا�x@ل ، أ&ت أن ا���Eد�� ا��/ أ   �B�Eا���/�ر �\��� ا���v(t) قB��:  

                      ν = gB1 −  DE.F
G H  +

I
G  

3A
35   

  
�$.�8  / ب  ��.� ��S
  )GS)1 ا����د��  �و  αا(���^ ا����رة ا�[
  .أھ�.N دا��S ارe���س ؟إذا  �� ھ�O G�� ا����$# $/ �ـ  

  
  

  

 V(m.s
-1

)
 

) 

t (s) 

0.1 

0.2 



� G ا����9عfا�  
 :)04(ا���ر	ن ا�ول

aqI)((� و�ط ��\�  �)ري أ��دة �
وارد ا��ود  )(ا��رو��ود��ر���ت   وا�ط� 
وارد  −
2

82 aqOS
−

.  

ر ا��@�?ل ط��� و�Eط� ا�&������ن ا�دا��A�ن (� ا��@�?ل �E� :( ) ( )
2 2

2 8 4/
aq aq

S O SO− −
)و   ) ( )2 /

a q a q
I I −.  

   .واoر)�ع ا��xدة �ن ��ل ا���oرو��� ا���@�� ا���EدMت أ��ب-1
   . ا����ل ����ول ا����ذ)� إر)�ع – ا��xدة ��Eد�� أ��ب-2
  : ا������ ا��)�رب �y)�ز ���S ا���ول ھذا ?�< ا��ؤ&رة ا�Eوا�ل �درا��-3

� 4 3 2 1 رSم ا��)ر

i
I
−   mol/l 2.10-2 4.10-2 2.10-2 4.10-2 

2
2 8

i
S O

−    mol/l 1.10-2 2.10-2 1.10-2 2.10-2 

در)� ا��رارة   0C  20 20 35 35 
20?�د ا���ظ�  mint = ���S د�د����)دول ا��دو�� ا�����T ?�< (������ �)ر� �ل (� ا���
�ل ا��ود &���� �ر��ز  )2. (  

4 3 2 1 � رSم ا��)ر
8.10-3 2,2.10-3 3,5.10-3 1.10-3 [ ] min202 =tI

(mol/l) 
ر (� ا��)ر��ن  -أ  3-�xل ) 2(و ) 1(�ّدد ا��@�?ل ذي ا��ر?� ا��Eا�� =� .  
  ا��@�?ل ؟ ��ف �� �j&�ر ا���Eل ا��ر�� ا��ذ�ور ?�< ز�ن  -ب  3-
�دا��� �)�� Sدره  -4Mز)�� (� ا����� ا�V1 = 20,0 mL  و����وم)�ن ���ول �ود ا� ) ( )aq aq

K I+ ا��و��  ذي ا��ر��ز +−
12

1 .104 −−×= lmolC  و�)مV2 =20,0 mL  و����وم)�ن ���ول �رو��ود��ر���ت ا� ) ( )
2

2 82
aq aq

K S O+  ا��ر��ز ذي+−

12 ا��و��
2 .102 −−×= lmolC .  

�دا��� ��ل �ن ا�
�رد��ن  أ��ب ا��را��ز  - 1Mا��و��� ا :)(aqI )(و −
2

82 aqOS
−

  .  
  �� رSم ا��)ر� ا��وا(�B ����� ھذا ا��ز�T؟  - 2 
  ]   ) .  max ]I2أي ( ا��و�� ����ول &���� ا��ود ا���
�ل (� ا����� ا����1��  أ��ب ا��ر��ز - 3 
20ھل ����1 ا��@�?ل ?�د ا���ظ�   - 4  m int    .ذ�ك ؟?�ّل =
 5 - �) �] ا��)�ل (� ا��ود   
وارد   �Ao@�ء ا��)��� ا���و�ط� ا��ر?� S��� أ��ب) 1( ا��)ر ]min20min,0∈t  .  

  ) 04: (ا���ر	ن ا�����   
   S2و��E�ره ��ول Aj�20mL = VAذ �����HCOOH(aq)    Rض ا���&��و�ك   �S1ن أ)ل درا�� و�E��ن �ر��ز ���ول 

+Na)ا��ود�وم  �1�درو���د 
(aq) +HO-

(aq))  1-�ر��زه C1=0,02 mol .L  .  
Eد �ل إ\�(�  pHو ذ�ك وا�ط� S��س ا�ــ  . 
ل ���pH=f(VB)ل ?�< ا�����<  �Bا��:  
 .وأ�)ز )دول �Bدم ا��@�?ل.أ��ب ��Eد�� �@�?ل ا���E�رة   -1
  .CA&م ا����T ا��ر��ز   �Eدد إ�دا&��� �Bط� ا����(ؤ -2

  ��@�?ل ا���E�رة ?�د إ\�(� �xmaxدد ا��Bدم اx?\��  -أ-3
  . VB=10mLا��)م  

� xfأ��ب ��� ا��Bدم ا�����1  -.ب   ���� ��@�?ل ا���E�رة 
    . ���VB=10mL)م  

 ��&����� pkaأو)د �ن ا���ن  -4

H COOH(aq)/HCOO-
(aq) Tم ا����&  

  .��@س ا�&����� kaا�ـ  
  
  
  
  

  ):04( ا���ر	ن ا����ث



�ن �ن . (1و ����Eل (� �
A�ص ا�xراض و(� ا�pEج. ا�u ا�طب ا��ووي �ن �ن اھم ا�����Axت (� ?�ر�� ا�����

�Eع ا��ووي M�
�Eع ا��ووي (� �د��راxورام ا��رط���� ��ث  (radiothérapie)ا���B��ت ا����Eدة ا�pEج Mل ا�E��� ث��


�Eع ا��M��60Eث �ن ا��و��ت �Bذف ا�ورم او ا����T ا����ب Co ،  �u ?��� ا��و��ت ��ر (���E ?�د�� ���Bق ا�����

25,0:  ا������ 
0

=
A

At  ث��tA د ا���ظ��? ���Eط ا��
�t   0وA ��دا��Mد ا���ظ� ا�? ���Eط ا��
 �@�ر ا��
�ط . �


�E?� �ـ MاCo60
��ول     27n10  رو�ونp1ا�< 

1 .  

Co60��&ل ا������ أ�@�R �/�رات ���� ا��و��ت    
  .ا���pA ��Bل ا�ز�ن 27


�E?� ���و��ت �= ا���E�ل / 1 Mط ا�
   ?�دد ��ط ا��

�E?� و�Eرف ?�< ا��واة ا���و�دة �ن �ن ا��وا��ن / 2 Mط ا�
Fe26و  Ni28   أ��ب ��Eد�� ھذا ا��  ?   

�E?� ���و��ت ���ب ?�< ا�
�ل / 3Mص اSون ا������S ن أن�  :mt=m0e

-λt  ث��mt : د�? ��B  ���� ?��� ا��و��ت  ا���
�دا���  : t  , m0ا���ظ�   Mت ا��
����(t=0) , λ  :�?�E ?��� ا��وMط ا�
ت ا���& .  
�دا���  �m0دد / 4 Mت ا��   ?S��� ���� ?��� ا��و

: ھ�  ��mtون ?�رة  t=nt1/2و�ن ا�R ?�د ا���ظ�  . t1/2?رف ز�ن ��ف ا��Eر / 5 
nt

m
m

2
. ���u  ?دد:  �n�ث    =0

� �ـ / 6   ����n=1  ���S دد�mt ?  Tم أ����& t1/2 ?   

�ن أن ?�رة / 7 λ  >طE�  ل�
��  :
2/1

2ln

t
=λ  . R���S وأ��ب?   

دA0  ��Mأو)د ?�رة / 8  :)m0,MCo,NA,J ( .?  R���S وأ��ب?  ���?:mol-1  NA=6,023x1023    
           J  : ت ا�ز�ن�&,  MCo=60g/mol   

  9 /  ���S Tا����N0   ت ?�د ا���ظ���   ? t=0?دد أ�و�� ?��� ا��و
E��� )د�دة �ن ا��و��ت /  10  >@
  .                    ?�دد ا��دة ا�ز���� ا��� �)ب (��1 �زو�د ا����

  
  ):04(���ر	ن ا�را�� ا

  :ا������ ا��1ر����� ا�دارة ��Bق ھذا لأ� �ن و ���@� ���E� �Eن �ر�د
   R� ون ھذه ا�دارة �ن �و�د���E=6V  �1���S و�� ���ن �/��رB� ،R ،  

 �1�E� �@&��C  �Eط�S ، 1و��(�K .  
  .�/�ق ا��Bطt=0  �E(� ا���ظ�   
  .�&ل )�1 ا����را���ر (� ا�دارة / 1 
   uAB . uBD:  �&ل ��1م ا��و�رات / 2 

�ل ��@� �طور ا��و�ر / 3   Y1ا�ذي �
�ھده ?�< ا��دAل  uBDأر�م 

  .�را�م اMھ�زاز ا��1ط�     
 4 / �1BB�� د�� ا��@�\��� ا����Eأو)د ا��uBD (t)  .  
ل ��ل ��1 ا�دا�� / 5 B� د���Eر أن ھذه ا���E� :)  uBD =E(1- +65/L   رة�? Tا���� ،J 
  .؟   �J  =�R�ف �����ب / 6 

  &م �/�ق ا��Bط� و���= �طور ا��و�ر  Aj�R= 100 Mذ ا���&@� (�ر�� ، �Eط� ����Bو�� ا�B�� : ���Bق ا��)ر� ا������ / 7  
       uBD  دارBن ا���Eن و���د��M ا�ز�ن ، �ر�م Eد ذ�ك ھذا ا�J.  
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  :أ��ل ا�)دول ا�����   - أ
500  400  300  200  100  R(M) 
        10  J(ms)  

 .&م ا?ط ��Eد��J = f(R)   Rأر�م ا���ن      - ب
  .����&@�  cا����S T��� ا���E   -)ـ
  .  R= 200Mوھذا �ن أ)ل   t = Jأ��ب ا�ط��S ا��� ��Aز��1 ا���&@� (� ا���ظ�    -د

  ):04040404(ا���ر	ن ا����س
ر �ر�� اxرض  �ول ا�
�س (� ا��ر)= ا�1���و�ر�زي  �E� ره ������� ،�ر�� دا�ر�� ���ظ���E� طر ا�ذيS ف�� ،  
  . �aر�ز �����رع ـ   و اAxرىة �ن ا��)وم وا��وا�ب د، ��1ل �ل ا��j&�رات ا�وار �r = 1.50x1011mدارھ�    

ت ا�)ذب ا��Eم  Ms= 1.98x1030kg:    ���� ا�
�س : ا��Eط��ت �& ،   :G = 6.67x10-11S.I .  
�رة ا��ر(�� �
�Eع ا�Bوة ا��� ��j&ر �1 اxرض  -1Eع  أ?ط ا��E
 :ا��و\u ?�< ا�
�ل ا�����   uوھذا �����Eل ا�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�رة ا�
B�� ��?�Eوة ) أرض( ا?ط ?�رة ا���Bون ا�&��� ���و�ن ، �ط�ق ھذا ا���Bون ?�< ا�)���  -2Eا� Tا���� 
  .ا��� ��j&ر �1 اxرض 

�ر��ن ا����Aر)��ن (� ا��ؤا��ن ا���B�ن ?�رة 
�Eع ا����رع   -3Eق ا�� .��ر�ز ?ط��� اxرض  aا����T ، وھذا �ط

�Eع ا����رع أ?د ر�م ا�
�ل ا���ق  R��? و�&ل.  

 .rض �ول ا�
�س ، و��ف ا�Bطر ردS ��M��� �ر?� �ر�ز ?ط���  اa xأ?ط ?�رة S��� ا����رع  -4
ت ا�)ذب ا��Eم  vأو)د ?�رة ا��ر?�   -5�& ��MدG   س�
 . rو��ف Sطر ا����ر  Msو ���� ا�

  .أ��ب S��� ھذه ا��ر?�
   rو��ف ا�Bطر  ��Vر�� اxرض �ول ا�
�س د��M �ل �ن ا��ر?�  Tأ?ط ?�رة ا�دور ا��داري   -6


�ل   -7���رة Eھذه ا� ��ن أ�R ���ن ���     :
O

=
>

P.QR
 T = 2Π    و��� Tم S��� ا�دور  ، أ��ب 

       
  ��������� ��م ���و(�ق وا��)�ح (� 
�1دة ا����ور�

  
 ا����ي ��ز�: أ���ذ ا���دة 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

x x 

  )أرض   - �f�5 )  n�I# ا���.� 
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