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  4من  1صفحة 
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   نقاط ( 6) :  التمرين االول
( اختيارها كمرجع يرجع 1ان الشمس التي هي أكبر جسم في جملتنا الكوكبية، منطبقُة عمليًا على مركز عطالة الجملة الشكل )

( على اكتشاف قوانين حركة الكواكب 1630-1571كوبرنيك الفلكي جوهان كبلر )الى سبب حركتها البطيئة ولقد ساعد اقتراح 
( ان هذه القوانين تسمى قوانين كبلر في وصف حركة الكواكب. 1546-1601أثناء تحليله الدقيق للقياسات الفلكية لـ تيشوبرا )

حي تتواصل البحوث العلمية في 
 هذا المجال.

البحوث الحديثة في علم من اهم 
الفلك البحث عن الحياة في كوكب 

 2017-02-21اخر، في يوم 
اعلنت إدارة الطيران والفضاء 

اكتشاف نجم يبعد عنا أربعين سنة ضوئية تدور حوله سبعة كواكب بحجم األرض؛ ثالثة منها في المنطقة  )ناسا( األميركية
 .لى سطحهاع حيث احتمال وجود مياه سائلة القابلة للحياة،

حركة و للشمس،  (O)أحد الكواكب حول الشمس حيث نفرض مساره دائريًا مركزه ينطبق على مركز العطالة  لذلك سندرس حركة
 .منتظمةالكوكب 

 كوكب ثم أعط عبارة قيمتها.المثل القوة التي تطبقها الشمس على  – 1
 الهيليومركزي (.ندرس حركة هذا الكوكب في المرجع المركزي الشمسي )  – 2

 عرّف المرجع المركزي الشمسي، متى نعتبره غاليليًا؟ –أ     
 لحركة مركز عطالة الكوكب. aبتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد عبارة التسارع  –ب     
ونصف  SMوكتلة الشمس  Gللكوكب في المرجع المختار بداللة ثابت الجذب العام  vأوجد العبارة الحرفية للسرعة  –ج     

 ثّم أحسب قيمتها. ،rقطر المدار 
 ثم احسب قيمته. ،vوالسرعة  rحول الشمس بداللة نصف قطر المدار الذي يدور كوكب لل Tأوجد عبارة الدور  – 3

 .المدروساستنتج اسم الكوكب 
 استنتج عبارة القانون الثالث لكبلر واذكر نّصه. – 4

    كتلة الشمس   المعطيات:  30

SM 2 10 kg94,493:  : نصف قطر مدار الكوكب 10r km  
,  ثابت الجذب العام :                 11

G 6 67 10 SI نرمز للشمسS  وللكوكبP. 
 الكوكب األرض نيبتون عطارد المشتري أورانوس

-mois  2-ans  84 
11 ans 

10 mois 
87,96934 jours - 

2 mois 
164 ans 

8 mois 
365,25 jours 

 الدور

T 

1 -الشكل  (1الشكل )   
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   نقاط ( 7) :  الثانيالتمرين 
نقاش  سمعتالقصب وبمجرد ركوبي الحافلة  سدنقل الفي طريقي الى ثانوية صالح الدين األيوبي، وكالعادة استعملت حافلة  

كان متجهتا الى  ةرائحة كريهة، وبعد لحظة تدخلت طالبة جامعي حد الركاب عن فائدة صيد سمك لهأبين صياد السمك و 
القطب الجامعي لتخبرهم ان االمر بسيط، وان سبب الرائحة وجود مادة في عضالت السمك تعرف بأكسيد الثالثي مثيل أمين، 

وهما ثالثي مثيل امين ذي  حيث بعد خروج السمك من الماء لفترة تبدأ االنزيمات البكتيرية في تحليل هذه المادة الى مادتين
الصيغة  3 3

CH N .و ثنائي مثيل امين وهما المسؤولتان عن الرائحة المميزة للسمك، وباألخص الثالثي مثيل امين 
لحل االشكال نضيف حمض الخل او الليمون لمعادلة الرائحة، حيث يعتبر السمك مقبوال إذا كانت كتلة  3 3

CH N تتراوح بين
15Maxm mg وmin 10m mg  100بالنسبة لكل g .من السمك 

             1 3 3 2 3 33 3
/ 9,8 / 4,8pka CH NH aq CH N aq pka CH COOH aq CH COO aq   

100Vنأخذ حجمًا  -1 mL  من محلول مائي لثالثي مثيل أمين   3 3
CH N aq 210ذي التركيز /C mol L 

 .10,9 هالمحلول فنجدpHونقيس 
اكتب معادلة انحالل ثالثي مثيل أمين  -أ   3 3

CH N aq .مع الماء 
 ماذا تستنتج؟ .fاحسب نسبة التقدم النهائي  -ب

 المحلول. المتغلب في ددد معلاًل جوابك الفر ح -جـ
نضيف حمض الخل  -2 3CH COOH aq فينقص  للمحلولpH المحلول الى 

 .6,5القيمة  
 .Kثم جد قيمة ثابت التوازن  اكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتحول الكيميائي الحادث. -أ

 احسب النسبة :  -ب 

 

3 3

3 3

CH N

CH NH 

 
 

 
 

. 

 الفائدة من إضافة حمض الخل إلى ماء طهي السمك؟ هيما -جـ
100حد صناديق السمك أنأخذ من  -3 g  حجمًا من سمكة ونحضر 

100V mL   تركيزه المولي  بواسطة تقنية خاصة لمحلوالً من ثالث مثيل امينbC. 
10bVمترية لحجم pHالـ نحق المعايرة  mL   من المحلول S 

بواسطة محلول مائي لحمض كلور الهيدروجين      3 /H O aq C aq  
310aCتركيزه المولي   mL (2فنحصل على البيان الموضح في الشكل.) 
 اكتب معادلة تفاعل المعايرة. -أ

 حدد احدثي نقطة التكافؤ. -ب

تركيز المحلول  bCاستنتج  -ج S . 
 كتلة ثالث مثيل أمين في عينة السمك المدروسة. mاحسب  -د
 ستهالك؟الهل السمك المتواجد بالصندوق قابل ل -ه

يعطى : 
 3 3

14

:59 / ; 10
CH N

M g mol Ke   
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(2الشكل )  
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   نقاط ( 7) :  الثالثالتمرين 
 .RCلدراسة ثنائي القطب ( 3) ذه مخطط الدارة الممثلة في الشكلعلى تالميفي حصة لألعمال المخبرية، اقترح األستاذ 

 تتكون الدارة من العناصر الكهربائية التالية:                                              
 .                                                   Eمولد توتره الكهربائي ثابت  -
 .Cمكثفة )غير مشحونة( سعتها -
2مقاومتهما:  انأومي نناقال -

1 25 10 ;R R                                        .                   
 .توصيلسالك أو  Kبادلة  -
 جهاز فولط متر. -
 راسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة. -

 :  01 التجربة
 . 1على الوضع  (t=0)نجعل البادلة في اللحظة 

 : فنحصل على النتائج التجريبية المدونة في الجدول التالي

 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 ( )t ms 

....... 5,8 5,6 5,2 ....... 2,9 0 ( )Cu V 

....... ....... ....... 0,8 1,6 ....... ....... ( )Ru V 

 كمل الجدول .ا .1

ارسم في نفس المعلم تطورات كل من التوتر بين طرفي الناقل األومي .2
1
( )Ru V  التوتر بين طرفي المكثفةوCu. 

1سلم الرسم :  0.5 ; 1 0,05cm V cm ms  

  ما هي الظاهرة المدروسة؟ .3

 .Cثابت الزمن المميز للدارة ثم استنتج سعة المكثفة  1عين   .4

 : لتكن العبارات التالية .5

   
   

 1 1

1 1 1

1
) ) ln ln ) ln ) 0

t
R R

R R R

u t du tt t
a u t E e b u t E c d u t

E dt


  



         

ما هي العبارة الصحيحة لتطور التوتر  -أ
1Ru بداللة الزمن؟ 

 من توافق العبارة النظرية مع القيم التجريبية في الحالتين االبتدائية والنهائية. ،العبارات الصحيحةتحقق باختيار احدى  -ب 
 :02التجرية 

2مدخلي و المدخل األرضي نوصل  ثمط متر لو ننزع جهاز الف 1;y y  في الدارة و نجعل ذي ذاكرة اسم االهتزاز المهبطي لر
 . 2على الوضع  (t=0)البادلة في اللحظة 

( لتطور التوتر بين طرفي الناقل األومي4الشكل) 2و  1فنشاهد البيانين 
2Ru   التوتر بين طرفي المكثفةوCu. 

 ماذا يحدث للمكثفة؟ -1

2 

E 

1 

(3الشكل )  
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 أعد رسم الدارة مبينًا كيفية توصيل راسم االهتزاز المهبطي ذي الذاكرة . -2
مع تحديد البيان الموافق لكل من  2و  1ثم اكمل البيانين  (4) اعد رسم الشكل -3

2Ru   وCu. 
 .2Rثم استنتج قيمة المقاومة، الجديد 2جد قيمة ثابت الزمن  -4
0,1tعند اللحظة 2Rاحسب قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة في الناقل األومي  -5 ms. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع
 
 
 
 
 
 

 /weebly.comhttp://boucheri. في الموقع : موجودة اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط 

 :سد القصب

في طريق برج بوعريريج  المسيلةكلم عن والية  10التي تبعد ب ويقع في قرية بوخميسة الجزائرهو من أقدم السدود الموجودة في 
 50ألف هكتار بطاقة تقدر ب  13وهو مستعمل في السقي الفالحي حاليا بعد توحله إذ يغطي أزيد من  الجزائرجنوب شرق 

مليون متر مكعب وكان سابقا مخصصا للشرب وتتميز مياهه بعذوبتها ونقاوتها ولكن بسبب االهمال توحل وهو من مخلفات 
وهو يستعمل لسقي األراضي الفالحية من حي بوخميسة وأوالد  1939اصة سنة االستعمار وقد قام بإنجازه شركة فرنسية خ

 مزارع الكوشسالمة شماال إال حي مزرير وسد الغابة جنوبا مرورا بمزارع العنب والكروم بالنوارة إلى غاية 
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