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القسن السٌت الثاًيت هي تسلك البلالوشيا
الشعبت علوم تجريبيت  2 ،ع ف 2

لبسن هللا الرحواى الرحين

الثاًويت التأهيليت أيت باها

فرض هحروس شقن  3ال وشة الثاًيت

ه يريت أيتوكت أيت باها

السٌت ال شاتسيت 2016 / 2017

الو ة تساعتاى 19 / 05 / 2017

حعطى الطُغ الحشفُت ) مع الخاطير ( قبل الخطبُقاث العذدًت
ٌعمذ بأظخعمال ألالت الحاظبت العلمُت غير القابلت للبرمجت
التٌقيط

 الفيزياء ) ً 13,75قط ( )  80دقيقت (

 الخمشًٍ ألاول :دساظت خشكت قمش اضطىاعي خىل الاسع )  6,00هقط ( )  40دقُقت (

0,25ن
0,5ن
 0,75ن
0,5ن
1,5ن
 1, 5ن
1ن

 Alsat 1قمش اضطىاعي حضائشي مخعذد الاظخخذاماث كخلخه  ،mS = 90 kgأسظل إلى الفػاء بخاسٍخ  28هىفمبر  2002مً مدطت
الفػاء الشوظُتً ،ذوس خىل ألاسع وفق معاس اهلُلجي ودوسه .T = 98 min
 .1ألحل دساظت خشكخه هخخاس مشحعا مىاظبا.
 1 .1اقترح مشحعا لذساظت خشكت القمش الاضطىاعي خىل ألاسع.
ّ
 2 .1ركش بىظ القاهىن الثاوي لكبلير.
 .2وعخبر أن القمش الاضطىاعي ً Alsat 1ذوس خىل ألاسع وفق معاس دائشي على اسجفاع  hعً ظطدها.
 1 .2مثل مخجهت العشعت ⃗⃗⃗⃗ للقمش الاضطخاعي  Sو قىة الخجارب الكىوي التي جطبقها ألاسع على القمش الاضطىاعي S
 2 .2اكخب الخعبير الحشفي لشذة القىة التي جطبقها ألاسع على القمش الاضطىاعي
 3 .2بخطبُق القاهىن الثاوي لىُىجً ،ـأوحذ  VSحعبير ظشعت القمش الاضطىاعي املذاسٍت بذاللت .RT ،h ،G ،MT
 4 .2اوحذ حعبير الذوس  Tبذاللت.RT ،h ، ،G ،MT :
 5 .2اخعب الاسجفاع  hالزي ًخىاحذ علُه القمش الاضطىاعي  Alsat 1عً ظطذ ألاسع.
3
املعطُاث :ثابخت الخجارب الكىوي ، G = 6,67×10-11 SI :كخلت ألاسع MT = 6×1024 kg :شعاع ألاسع.RT = 6,38×10 km :

 الخمشًٍ الثاوي :الذساظت الحشكُت والطاقُت لىىاط للي )  7,00هقط ( )  40دقُقت (
وعخبر هىاظا للي ًخكىن مً ظلك فىالري سأس ي  ،ثابخت لُه  Cومً قػِب عضم قطىسه باليعبت للمدىس) ( هى
وغير عضم قطىس املجمىعت بىاظطت سحمخين لهما هفغ الكخلت  m = 0,35 Kgوعلى هفغ املعافت  dمً املدىس كما ًبن الشكل
أظفله :
 ،ثم هدشس املجمىعت ) العلك الفىالري  +القػِب +
هذًش القػِب أفقُا خىل املدىس  ،فُلخىي العلك بضاوٍت
السحمخين ( بذون ظشعت بذئُت وهقِغ الذوس الخاص  T0للمجمىعت املخزبزبت بذاللت املعافت d
1ن
1,5ن
1ن
1,5ن

جمثل الىثُقت حاهبه املىدنى ) = f (d2
عضم املجمىعت املخزبزبت بذاللت m
 .1أعط حعبير
و dو
 .2بخطبُق العالقت ألاظاظُت للخدشٍك  ،أوحذ املعادلت
الخفاغلُت لحشكت املجمىعت املخزبزبت
 .3عبر عً الذوس الخاص  T0بذاللت  mو dو و C
 .4بأظخعمال العالقت العابقت وإظخغالل املىدنى أوحذ
قُمتي  Cو  .هأخذ = 10
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1ن
1ن
التٌقيط

 ،ثم هدشسه بذون ظشعت بذئُت
هضٍل السحمخين وهذًش القػِب أفقُا خىل املدىس بدُث ًلخىي العلك بالضاوٍت =
 .5أخعب الطاقت املُكاهُكُت  Emللمجمىعت ) العلك الفىالري  +القػِب (  ،خُث وعخبر مىغع الخىاصن املعخقش للقػِب
مشحع لطاقت الىغع للي  ،واملعخىي ألافقي الزي ًىجض فُه القػِب الحشكت مشحعا لطاقت الىغع الثقالُت
 .6بإخُاس ظلم مىاظب  ،مثل مخططاث الطاقت ) ( EPtو)

( ECو  Emبذاللت

 الليوياء ) ً 7,00قطت ( )  40دقيقت (

 الخمشًٍ الثالث :جفاعل ألاظترة )  7,00هقطت ( )  40دقُقت (
0,25ن
0,25ن
0,25ن
0,5ن
0,5ن
0,75ن

0,25ن
0,5ن
1ن
0,5ن
0,75ن
1,5ن

 .1أكخب معادلت جفاعل ألاظترة بين املشكباث الخالُت
أ .خمؼ إلاًثاهىٍك والبروبان –  –2ول
ب .خمؼ املُثاهىٍك و  – 2مثُل البروبان –  – 2ول
ج .خمؼ –  - 2مثُل البروباهىٍك واملُثاهىل
 .2خذد مميزاث جفاعل ألاظترة
 .3خذد عاملين اظاظُين لدعشَع لخفاعل ألاظترة
 .4أركش  3عىامل لخدعين مشدود جفاعل ألاظترة مع الخىغُذ
وعخبر جفاعل ألاظترة بين خمؼ إلاًثاهىٍك و إًثاهىل  .عىذ اللحظت  t = 0جم خلط  0,20 molمً الحمؼ و  0,20 molمً
الكدىل  .هىجض الخفاعل بىحىد خمؼ الكبرًدُك وبىاظطت الدسخين باإلسجذاد
 .5أكخب املعادلت الكُمُائُت لخفاعل ألاظترة
 .6أوشء الجذول الىضفي لهزا الخفاعل
 .7حعطي الخجشبت الخقذم عىذ الخىاصن لإلظتر  ، xeq = 0,134 molخذد جشكُب املجمىعت عىذ نهاًت الخفاعل ) كمُت مادة
املخفاعالث والىىاجج (
 .8أخعب مشدود هزا الخفاعل
 .9وعىع الكدىل إًثاهىل بكدىل  – 2مثُل بشوبان –  – 2ول  ،إعط الطُغت هطف امليشىسة لإلظتر الىاجج وضىف
الكدىل املعخعمل
 .10علما أن مشدود هزا الخدىل الجذًذ  ، 5 %أخعب القُمت الجذًذة للخقذم عىذ الخىاصن ثم إظخيخج جشكُب الخلُط عىذ
الخىاصن

حــــــظ سعـــيد للجميــــــع
اللـــــه ولـــي التوفيـــــــق

'' ال يمكن للمرء أن يحصل على املعرفة إال بعد أن يتعلم كيف يفكر'' كىهفىشُىط
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