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نتوفر عىل محلولني حمضيني  S1و  S2لهام نفس الرتكيز .C = 10 - 2 mol/L
 S1محلول لحمض كلورور الهيدرجني  HClذي pH = 2
 S2محلول لحمض اإليتانويك  CH3COOHذي  pHمجهول.
 -1عرف كال من حمض وقاعدة برونشتد.
 -2اكتب معادلة تفاعل حمض برونشتد  HAمع املاء.
 -3انجز الجدول الوصفي لتفاعل حمض كلورور الهيدرجني مع املاء.
 -4باعتامد الجدول الوصفي.
 -1.4بني أن تفاعل حمض كلورور الهيدروجني مع املاء تام.
 -2.4اكتب معادلة هذا التفاعل.
 -5بينت دراسة تفاعل حمض االيتانويك مع املاء أن نسبة التقدم النهايئ هي . x = 4 0 /0
 -1.5هل التفاعل تام أو محدود علل جوابك.
 -2.5اكتب معادلة تفاعل  CH3COOHمع املاء.
 -3.5حدد  pHاملحلول . S2
-B
8
 -4.5بني أن . CH3 COO = 1 -x xثم حدد النوع األكرثي يف املحلول.
@ 6CH3 COOH

فيزياء  7 - 1نقط
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نعترب الرتكيب التجريبي املمثل يف الشكل جانبه.
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 :Gعمود ذو التوتر املستمر قوته الكهرمحركة .E=9V
 :Dموصل أومي مقاومته R = 2kX
1
 :D2مكثف سعته C
 -1يف البداية يكون املكثف مفرغا نؤرجح قاطع التيار إىل املوضع ()1
 -1.1صف ما يحدث عند غلق الدارة.
 -2.1نخط املنحنى ( uc=f)tاملمثل لتغريات التوتر بني مربطي املكثف
بداللة الزمن فنحصل عىل املبيان املمثل يف الشكل جانبه.
 -1.2.1اثبت املعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر . uc
 -2.2.1تقبل املعادلة التفاضلية حال يكتب عىل الشكل التايل
)  u = A (1 - eاوجد تعبري كل من  Aو .Bماذا متثل الثابتة . B
 -3.2.1حدد مبيانيا قيمة  xثم استنتج  Cسعة املكثف.
(t)ms
 -4.2.1احسب  ucعند التاريخ  5xماذا تستنتج.
- t/B
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 -2عندما يشحن املكثف نؤرجح قاطع التيار إىل املوضع ( )2يف لحظة
نعتربها أصال للتواريخ
 -1.2اثبت املعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  ucبني مربطي املكثف.
 -2.2تحقق من  u = E.eحال للمعادلة التفاضلية
- t/RC
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فيزياء  6 - 2نقط
14
 -1نويدة الكربون  6 Cإشعاعية النشاط من طراز b-
 -1.1اعط تركيب هذه النويدة.
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 -2.1اكتب معادلة تفتت نويدة C
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 -2التأريخ بالكربون 14
تتبادل الكائنات الحية يف كل لحظة الكربون مع الجو من خالل عملية التنفس وعملية الرتكيب الضويئ حيث تبقى
نسبة نويدات الكربون  14ثابتة ما دام الكائن حيا وعند موته تتناقص هذه النسبة بسبب عدم تجدد الكربون .14
 -1.2اعط قانون التناقص اإلشعاعي.
 -2.2اعط تعريف عمر النصف  tلعينة مشعة.
 -3.2بني أن تعبري عمر النصف هو  t = Ln2ثم احسب بالوحدة  an-1قيمة الثابتة اإلشعاعية m
m
نعطي t = 5750 ans
-3اخدت يف سنة  1989بالقرب من كاليفورنيا عينات من أنقاض ثالثة زالزل قدمية أعطى قياس النشاط االشعاعي
لهذه العينات النتائج التالية.
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رقم الزلزال
نشاط العينة (a)Bq
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0.189

0.223

0.205

 -1.3اعط تعريف النشاط االشعاعي  aلعينة مشعة
 -2.3علام أن نشاط عينة من نفس النوع ما زالت حية هو  a0=0.225 Bqحدد املدة الزمنية  tبني لحظة وقوع
الزلزال ( )2ولحظة انجاز القياس.
 -3.3استنتج السنة التي حدث فيها الزلزال ()2
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