
 ثانوية وادي الذهب 

 أصيلة

   4محروس رقم الفرض ال

 ثانيةالدورة ال

 5102-5102السنة الدراسية : 

  الثانية باك علوم فيزيائية المستوى:  مدة الإنجاز : ساعتان مادة : الفيزياء و الكيمياء

 بير الحرفية قبل التطبيق العدديالمرجو إعطاء التعا

 الفرض وتنظيم الأجوبةتخصص نقطة لتنظيم  ورقة تحرير 
 

 ( : نقط 7موضوع الأول ) ال
 𝑢1مضّمنة الوسع ، نطبق توترين جيبيين  𝑢𝑆(𝑡)لإرسال موجة -0

لدارة متكاملة منجزة  𝐸2و  𝐸1على التوالي عند المدخلين  𝑢2و 

 للجداء ، بحيث :

 يوافق الموجة الحاملة : 𝑢1التوتر -

                              𝑢1(𝑡) = 𝑃𝑚cos(2𝜋. 𝐹. 𝑡) 

يوافق الإشارة المراد إرسالها ، إضافة إلى المركبة  𝑢2التوتر -

 :   𝑈0المستمرة 

                         𝑢2 = 𝑈0 + 𝑆𝑚. cos(2𝜋. 𝑓. 𝑡) 

 

،  𝑢𝑆(𝑡)عند مخرج الدارة نحصل على توتر مضّمن الوسع -0-0

 بحيث :

𝑢𝑆(𝑡) = 𝑘 × 𝑢1(𝑡) × 𝑢2(𝑡) 

 يكتب على الشكل :  𝑢𝑆(𝑡)بين أن 

 

𝑢𝑆(𝑡) = 𝐴 × [1 + 𝑚. cos(2𝜋. 𝑓. 𝑡)]. cos(2𝜋. 𝐹. 𝑡) 

 ن𝑚  .( 0)و  𝐴حدد تعبير كلا من الثابتتين 

 

 . 0والممثل في الشكل  𝑢𝑆(𝑡)نعاين على شاشة راسم التذبذب ، منحنى التوتر -0-5

 ن𝑓 .  (1,5 )و 𝐹، واستنتج على التوالي الترددين  𝑢2ل  𝑇2و الدور   𝑢1ل  𝑇1الدور   عين كلا من-أ

 

𝑈𝑚𝑚𝑎𝑥عين القيمتين -ب
𝑈𝑚𝑚𝑖𝑛و  

 ن( 0) نسبة التضمين . 𝑚، واستنتج  𝑢𝑆(𝑡)ل  

 

، نستعمل التركيب  𝑢𝑆(𝑡)لاستقبال الموجة الكهرمغنطيسية -5

 . 5التجريبي الممثل في الشكل 

 

، وحدد وظيفة كل  5الجزء و  0أعط اسم كل من الجزء -5-0

 ن( 0)  منهما .

 

، لكي يتم انتقاء  0سعة المكثف في الجزء  𝐶1أوجد قيمة -5-5

 ، علما أن معامل تحريض الوشيعة  𝑢𝑆(𝑡)الموجة 

𝐿هو  = 10𝑚𝐻 . (0 )ن 

 

،       1500𝑘Ω     ،1000𝑘Ωمن بين القيم التالية : -5-3

500𝑘Ω         ،100𝑘Ω 

𝐶2. نعطي :   شرط الحصول على إزالة تضمين جيد التي تحقق 𝑅حدد مع التعليل ، قيمة المقاومة  = 1𝑛𝐹 . (1,5 )ن 
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 نقط ( :2الموضوع الثاني ) 
𝐶𝑜27نويدة الكوبالت 

𝑡1عمر نصفها  −𝛽نويدة اصطناعية إشعاعية النشاط   60 2⁄ = 5,3𝑎𝑛𝑠 . 

 

 المعطيات :

 𝒎( 𝑪𝒐𝟐𝟕
𝟔𝟎 ) = 𝟓𝟗, 𝟗𝟏𝟗𝟎𝒖      ،𝒎( 𝑵𝒊𝒁

𝑨 ) = 𝟗𝟓, 𝟗𝟏𝟓𝟒𝒖          ،𝒎(𝒆−) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟓𝒖      ، 

𝟏𝒖 = 𝟗𝟑𝟏, 𝟓𝑴𝒆𝑽. 𝒄−𝟐         ،𝑵𝑨 = 𝟔, 𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟑𝒎𝒐𝒍−𝟏      ،𝑴(𝑪𝒐) = 𝟔𝟎𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏  

  𝟏𝒆𝑽 = 𝟏, 𝟔. 𝟏𝟎−𝟏𝟔𝑱      : 𝟏نأخذ𝒂𝒏 = 𝟑𝟔𝟓𝒋  

𝑡عند اللحظة  = 𝐶𝑜27، نحضر عينة من الكوبالت  0
𝑎0و نشاطها    𝑚0كتلتها   60 = 4.1017𝐵𝑞  . 

 

𝐶𝑜27أكتب معادلة تفتت نواة الكوبالت -0
𝑁𝑖𝑍، مستعملا قانونا صودي ، علما أن النواة المتولدة هي النيكل  60

𝐴 . (0)ن 

.𝑆)أحسب ، في النظام العالمي -5 𝐼)  الثابتة الإشعاعية𝜆  ن(0. ) 21لنواة الكوبالت 

𝑡عدد النوى العينة عند اللحظة 𝑁0 استنتج -3 =  ن(1,5عند نفس اللحظة . )  𝑚0و استنتج كتلة العينة   0

𝒕𝟏بين ان عدد النوى المتبقية عند اللحظة -4 = 𝟏𝟓, 𝟗𝒂𝒏𝒔    هو𝑵𝟏 = 𝟏, 𝟐𝟏.  ن(0. ) 𝟏𝟎𝟐𝟓

 ن(1,5. ) 21، ثم بالجول ، الطاقة المحررة عن تفتت نواة واحدة من الكوبالت  𝑀𝑒𝑉أحسب ب -2

 

نحاسنقط( :  دراسة العمود :  2الموضوع الثالث )   ⁄فضة

تستغل الطاقة الكهربائية التي تمنحها الأعمدة لتشغيل عدة أجهزة كهربائية ، يهدف هذا التمرين الى دراسة العمود 

نحاسالكهركيميائي   . 0الممثل بالتبيانة في الشكل  ⁄فضة

 المعطيات :

𝑭الفارادي :                  = 𝟗𝟔𝟓𝟎𝟎𝑪.𝒎𝒐𝒍−𝟏          : و الكتلة المولية الذرية𝑴(𝑪𝒖) = 𝟔𝟑, 𝟓𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏 

 

𝑡0عند اللحظة  = ، نصل إلكترودي العمود بواسطة أمبير متر  0

(𝐴)  وموصل أومي مقاومته𝑅 فيمر تيار كهربائي شدته ، 

 𝑰 = 𝟏𝟐𝒎𝑨   لمدة زمنية𝚫𝒕 = 𝟏𝟎𝒉  . 

 

أعط التبيانة الإصطلاحية للعمود ، واكتب معادلة التفاعل -0

واستنتج  الذي يحدث بجوار كل إلكترود عند اشتغال العمود .

 ن(1,5) المعادلة الحصيلة .

 

كمية  الكهرباء التي تعبر الدارة خلال المدة الزمنية  𝑄أحسب -5

Δ𝑡   و استنتج𝑛(𝑒−)   كمية مادة الإكترونات المتبادلة خلال

 ن( 1,5نفس المدة . ) 

 

 نΔ𝑡  ( .1,5  )خلال نفس المدة  𝑥أنشئ الجدول الوصفي للتحول الحاصل واستنتج تقدم التفاعل -3

 

 ن ( 1,5  كتلة فلز النحاس التي اختفت من الأنود . ) 𝑚𝑔  ،𝑚(𝐶𝑢)أحسب بالوحدة -4

 

 "نصف شربة لن تروي ضمأك ، ونصف وجبة لن تشبع جوعك ، نصف طرق لن يوصلك الى أي مكان ...."

 . إبراهيم الفقيه رحمه هللا د
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