
 19/05/2022: مديريــة الرتبيــة لوالية سعيدة    التاريــخ 
ــــــدةعلمي       الثالثـة : املستوى ــــ د30، سا03 : امل

ـــادة  لور جتربييب بكا ـــــة: يف مـــ ئيــ ــــوم الفيز ــــ نوية ابن سحنون الراشدي             العلـ
 :عاجل موضوعا واحدا فقط على اخليار 

 الموضـــــوع األول
 التمرين االول:

.مستقر يد لكون هو  منها د عدّة نظائر  ، ولعنصر الي
 حسب النمط مشعة   aالنواة -
   β+حسب النمط مشعة  bالنواة -
.  t1/2= 8 j هو aعنصر عمر ال فنص نزم-

، نواة مشعة ؟د بالنظائر وما المقص -1
لكل منهما كأكتب معادلتي تفك b وa بعد التعرف على االنوية-2
.  ،  : ُيعطى  

 تسرّب )1986 لأفري 26 (فياتيةوالس لبيوفي حادثة تشرن -3
.   ومالسيزي و a نيدالكوالن وويالن لالمفاع نم 
. t'1/2= 30 ans هو 137وم عمر السيزي فنص نزم 

؟  )2022 يما(وملحد الي  نينشطا زاال ما نيديلكوالن ننعتبر أ هل. 
 :التمرين الثاني 

عنـد  تصـنع زاويـة  تحـت تـأثير قـوة  αاويـة يميل عن األفق بزتنطلق على مستوي  عربة كتلها  
 . تلغي هذه القوة لتتوقف العربة عند النقطة  وصوله إلى النقطة  

السرعة  1يعطى الشكل  .1
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 .حدد أطوار الحركة وطبيعتها  )  أ

 .بطريقتين مختلفتين  أحسب المسافة المقطوعة  )  ب
 : بتطبيق القانون الثاني لنيوتن  .2
 .أحسب قوة االحتكاك المطبقة على العربة  )  أ

 .أوجد قيمة قوة الجر   )  ب
 .في كل مرحلة  أحسب شدة قوة التالمس  )  ت

 قيمة الجاذبية األرضية :تعطى 
                                

    :التمرين الثالث
  :من 2 -الدارة الموضحة في الشكل تتكون

   .قوته المحركة   الثابت  مولد للتوتر* 
  مكثفة فارغة سعتها *

   . Rناقل أومي مقاومته 
  :  t = 0اللحظة  غلق القاطعة عندن

 بين طرفي  متابعة تطور كل من التوترأجل من  ز المهبطيعد رسم الدارة مبينا عليها كيفية ربط راسم االهتزا-1
 . المقاومة  بين طرفي التوتر والمكثفة 

بين طرفي  جد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوترأو-2
 .المكثفة 

)العبارة إذا علمت أن  -4 ) tuc t A Be    عبارة حل للمعادلة، جد
 .كل من 

 .عبارة  استنتجثم   أكتب عبارة   -5
):  بواسطة برمجية خاصة ندرس تغيرات  -6 ) ( )( )

c
R
u t f tu t    3-الشكلفنتحصل على المنحنى. 

)1:      أثبت أن  -  أ )   1( )
c
R

tu t eu t
  

 طبالق لثنائي الزمن ثابت1τاستنتج من البيان   - ب
  : ثم تحقق أن 

.                                                                                                        عند نهاية عملية الشحنأحسب الطاقة المخزنة في المكثفة  -7
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      :التمرين التجريبي
                                                                               :الجزء االول

)(يمكن الحصول على حمض االيثانويك  )(242 lOHC  62)((اعل االيثانول تفمن lOHC (مع شوارد ثاني الكرومات  
)2

)(72 aqOCr ( تعطى الثنائيتان تفاعل بطيء و تاموفق بوجود حمض الكبريت المركز ،( ox/red ) الداخلتان في   
)/(:بـــــــ تفاعلال 3

)(
2

)(72

aqaq CrOCr      و)/( )(62)(242 laq OHCOHC  

  .معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحادث  أكتب -1  
stفي اللحظة  -2 0 نمزج حجم ،mLV 45.31   مـن كحـول االيثـانول  كتلتـه الحجميـةmLg /8,0 و

molgMكتلته المولية الجزيئية  /46 مع حجمmLV 1002   من محلول  ثاني كرومات البوتاسيوم تركيـزه
متابعــة تطــور  تركيــز شــوارد ثــاني تــم بزيــادة ،   يــت الموجــودو المحمــض بحمــض الكبر، C2المــولي
][كرومات 2

)(72

aqOCr  حجـم المـزيج  خالل أزمنة معينة في المزيج ، و نعتبرmLVT 100   فتحصـلنا علـى ،

  يومتري ؟االبتدائي ستوك أحسب كمية المادة االبتدائية للمتفاعالت ، و هل المزيج/ أ    4الشكل                                       ) . 4( المنحنى البياني الشكل 
  .و حدد المتفاعل المحد  maxxأنجز جدوال لتقدم التفاعل ، ثم أحسب التقدم األعظمي/ ب
   :للتفاعل في كل لحظة يعطى بالعالقة xبين أن التقدم /  جـ
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: حيث 02
72
OCr شوارد ثاني الكرومات التركيز االبتدائي ل)2

)(72 aqOCr ( عند اللحظةt=0.  
(عرف زمن نصف التفاعل  /د

21t (و حدد قيمته بيانيا.   
][أعطي عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بداللة/ هـ  2

)(72

aqOCr أحسب قيمتها عند اللحظة   ، ثمmnt 101 .    

  :الجزء الثاني 
  نحضر مزيج ابتدائي يتكون من كمية مادة حمض االيثانويك الناتج من التفاعل السابق وكمية مادة االيثانول المتبقية 

  ؟لكل متفاعل  mol 0,03في كمية المادة ويساوي  أثبت أن  المزيج االبتدائي متساوي/ أ. من نفس التفاعل
 ما اسم التفاعل الحادث ؟ وماهي مميزاته ؟   - 

  .أكتب معادلة التفاعل بالصيغ نصف المفصلة  -    
 . ناتج  أذكر اسم المركب  -
  استنتج قيمة التقدم النهائي ، ثم أحسب قيمة ثابت التوازن الكيميائي للتفاعل  - 
  .تفاعل أحسب مردود ال -
  كيف يمكن تحسين المردود؟  -
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  الموضوع الثاني
  :التمرين االول

  :لغرض المتابعة الزمنية عن طريق قياس الناقلية للتحول الكيميائي المنمذج بالمعادلة التالية -
)(2)(2)(3)(3)( 63262 lgaqaqs OHHAlOHAl    

  حجما t=0ونضيف إليها عنداللحظةmكتلتها sAl)(األلمنيوممن  صفيحةنضع في بيشر عند درجة حرارة 
mlV 20 هيدروجينمن محلول حمض كلورال)( )()(3 aqaq ClOH    تركيزه

lmolCالمولي /102.1 2ونتابعتغيراتالناقلية النوعيةبداللةالزمنt فنحصل  بفرض أن درجة الحرارة تبقى ثابتة
  . 1الممثل في الشكل ــ tf)(على البيان 

  .أرسم التركيب التجريبي لهذه المتابعة  -1
  .  مثل جدول التقدم للتفاعل الحادث -2
 .للمزيج التفاعلي t)(أكتب عبارة الناقلية النوعية  -3

  tللمحلول في اللحظة النوعية ثم بين أن عبارة الناقية
baxt:تعطى التالي  )(.  

  ثوابتيطلبتعيين  bو  a،  هو تقدم التفاعل حيث 
  .عبارتهما و قيمتهما 

  : التالية بين أن سرعة التفاعل تعطى بالعالقة  -4  
dt
tdtv )(

1001.1
1)( 4

                                                                1الشكل  
  أحسب قيمة التقدم األعظمي ، وماذا تستنتج ؟ -5
  .لقطعة األلمنيوم إذا كان المزيج االبتدائي ستيكيومتري  mأحسب قيمة الكتلة   -6

  :تعطى عند درجة حرارة 
     ،  
       ،M(Al) = 27 g/mol .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

01الشكل   
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  :التمرين الثاني

 قام األستاذ بتفويج التالميذ  إلى مجموعتين يهـدف دراسـة حركـة كريـة كتلتهـا   في حصة لألعمال المخبرية 
  . وحجمها 

  . 02الممثل في الشكل  خاصة في االعالم اآللي تمكنوا من الحصول على البيان  بدراسة حركة سقوط الكرية على ارتفـاع معـين بـدون سـرعة ابتدائيـة باسـتعمال تكنولوجيـا  قامت المجموعة األولى
  
  
  
  
  
  

 . ماهي طبيعة حركة مركز عطالة الكرية ثم احسب قيمة  .4 .استنتج المعادالت الزمنية للحركة  .3 .مستقل عن الكتلة   حركةالبيّن أن تسارع  و بإعتبار سقوط الكرية سقوطا حرا،  طبيق القانون الثاني لنيوتنبت .2 .استنتج كال من الزمن المستغرق في السقوط واالرتفاع الذي سقطت منه الكرية -ب  .أوجد العبارة البيانية ثم احسب معامل توجيه المنحنى البياني - أ  : باالعتماد على البيان  .1        
م تحقق من قيمتهـا باسـتعمال المعادلـة الزمنيـة بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة أحسب سرعة ارتطام الكرية باألرض ث .5

 .للحركة
  
 بدراسة حركة سقوط الكرية من الطابق األول للثانوية  قامت المجموعة الثانية 

وبدون سرعة ابتدائية باستعمال تكنولوجيا االعـالم اآللـي تحصـلنا علـى  في وجود قوة االحتكاك مع الهواء  
  3الممثل في الشكل بداللة الزمن   بيان تغيرات السرعة 

  
  
  

   3الشكل
  
  
  
 .  
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 .ثم عرفها  باالعتماد على البيان عين قيمة السرعة الحدية  .2 .خالل مراحل حركتها مثل القوى الخارجية المؤثرة على مركز عطالة الكرية  .1
 .حدد الزمن المميز للسقوط  .3
 . ; كة الكرية في اللحظتين احسب قيمة تسارع حر .4

 الكتلة الحجمية  هي الكتلة الحجمية للهواء و حيث   و   أوجد المعادلة التفاضلية للحركة بداللة   .6 .ماهي طبيعة حركة الكرية  .5 . كيف تتطور قيمة تسارع الكرية  -
 .للكرية 

 .فسر لماذا قيمة السرعة الحدية ثابتة . التي تبلغها الكرية   عبارة السرعة الحدية  استنتج .7
 . علما أن   أحسب شدة دافعة أرخميدس ثم احسب الثابت  .8
  . باستعمال التحليل البعدي أوجد وحدة الثابت  .9

  : الثالث التمرين
  . : ، يعطى  مأخوذة عند الدرجة   كل المحاليل

 . له  وقيمة الـــ  تركيزه المولي  لحمض الميثانويك  حضرنا محلوال مائيا  .1
 .في الماء   أكتب معادلة التفاعل المنمذج النحالل   ) أ 
 . أنشئ جدوال لتقدم التفاعل  ) ب 
 . : بين أنه يمكن كتابة عبارة نسبة التقدم النهائي للتفاعل من الشكل   ) ج 
 .  واستنتج قيمة  أحسب قيمة  ) د 
 بواسطة محلول ماءات  من المحلول  المحسوبة سابقا ً عايرنا حجمًا  للتأكد من قيمة  .2

تم الحصول على نقطة التكافؤ عند إضافة .  تركيزه المولي  الصوديوم 
 . من المحلول  الحجم 

 . أكتب معادلة تفاعل المنمذج لتفاعل المعايرة   ) أ 
  . مع النتيجة المتحصل عليها سابقا هل تتوافق هذه القيمة .  استنتج قيمة  ) ب 

  :الجزء الثاني
 : ربائية العناصر التاليةهتضم دارة ك

 ربائية هالمحركة الك ه، قوت لتوتراتمولدا مثاليا ل - 
 ا هو ذاتيت ا هوشيعة مقاومت - 
 ما هين أوميين مقاومتالناق - 

  . 4-و موضح في الشكلهدارة كما لين للذي مدخ هتزازسم إرانربط 
  
  
  
  4الشكل                                                                                                                                     
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بعد الضغط  5-ين في الشكللالبيانين الممث هتزازاإل سم اى شاشة رلد عه، نشا t = 0حظة لق القاطعة في اللو بعد غ
          .ين لألحد المدخ  (INV)ى الزر لع
  . )6-الشكل(  نا عمى البيان ليز خاص حصّهبواسطة تجو  

                                                                                                                        

    
                                  

الدائم  بداللة   في النظا ثم إستنتج عبارة شدة التيار ية لشدة التيار في الدارة،لأكتب المعادلة التفاض -1
. 

  (،و   هة يلذه المعادلة التفاضهإن حل  -2
 .،ثم بيّن أن توترلأكتب العبارة الزمنية ل

 . يوافق المدخل بيّن أن البيان -3
ى الشاشة في النظام الدائم ، و ذلك بداللة ثوابت لعدين  هالمشا و  أكتب عبارتي التوترين -4

  .  الدارة
  

 .: بإستعمال البيانات الثالثة،  أوجد قيم   -5
 

6الشكل   

5الشكل   
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