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  املقرتح شعبة الرياضيات  والتقني ريايض وفق طريقة البناء الجديدة املوضوع 
 

60 
من الملوثات األساسیة للغالف الجوي و ذلك ألنھا تساھم في تكون األمطار الحمضیة    (NO,N2O5 , N2O3 , NO2)تعتبر األكاسید

  .الحراري من جھة أخرى المضرة بالبیئة من جھة و تزاید مفعول االحتباس
2كسید األزوتوأ بنتادراسة حركیة  یھدف ھذا التمرین إلى 5N O   الذي ینتج عنھNO2  وO2.  

  R = 8,31(S.I): المثالیة؛  ثابت الغازات مثالیة نعتبر جمیع الغازات :  معطیات
    P.V= n.R.T: المثالیةلغازات قانون ا

 
 ةفارغ حوجلة في  كسید األزوتوأ بنتانضع 

 ثابت ھاحجم ة بإحكام مغلق
 V = 0,50L لقیاس الضغط  بجھاز او نزودھ

Pالكلي عند درجة حرارتھ  بداخلھا للغازات   
 . T = 318K ثابتة 

في الوعاء وفق تفاعل  كسید األزوتوأ بنتایتفكك 
: ذجھ بالمعادلة التالیةننم تام بطيء و 

2 5( ) 2 22 4 ( ) ( )gN O NO g O g   
الضغط الكلي   (t = 0 )نقیس عند بدایة التفكك

  داخل الوعاء؛ فنجد
 P0 = 4,638.104Pa  

عند لحظات مختلفة و نمثل   Pنقیس الضغط

تغیرات المقدار 
0

P
P

بداللة الزمن؛ فنحصل على  

  البیان 
  .1الممثل في الشكل

  .الحوجلةالموجود في ا األزوت بنتا أوكسید ل 0n اإلبتدائیة  احسب كمیة المادة . 1
  .لھذا التفاعل xmax األعظمياحسب التقدم . 2
gnعبر عن كمیة المادة الكلیة . 3 (t)  للغازات في الحجمV عند لحظةt   بداللةn0  وx تقدم ھذا التفاعل عند اللحظةt .  

: العالقة صحة أثبت المثالیةلغازات قانون ابتطبیق . 4
0 0

( ) 31P t x
P n

   

  بیانیا عرف زمن نصف التفاعل وأوجد قیمتھ. 5

00بالعبارة  السرعة الحجمیة للتفاعل  عبارة أثبت انھ یمكن كتابة . 6

( )

3.

P td
pnv

V dt

 
 
   ؛ احسب قیمتھا عند اللحظةt = 0 .  

 
3 حمض النتریك  ببطئ وفي وسط مائي إلى2HNOحمض النتروز یتفكك وذلك   NOبتحضیر غازیتم   3( ) ( )H O aq NO aq   

2 3 33 ( ) 2 ( ) ( ) ( )HNO aq NO g H O aq NO q    

 من رسم البیانین 0Cتركیزه األصلي  2HNO مكنت المتابعة الزمنیة  لتفكك 2 ( )HNO t 3و ( )NO t 
  

 02الشكل 

  أعط جدول التقدم للتفاعل المدروس -1

أعط عبارة كل من  -2 2 ( )HNO t 3و ( )NO t 
  

)بداللة كل من التقدم   )x t و الحجمV  0و التركیزC  

  أربط كل بیان بالتركیز الموافق لھ-3
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تأكد من أنھ  أعط تعریف للسرعة الحجمیة للتفاعل ثم أعط عبارتھا و-4
 یتینیمكن كتابتھا بأحد العبارتین التال

  

  321
3

d NOd HNO
v

dt dt

 
       

0tأثبت بطرقتین مختلفتین  أن قیمتھا  عند اللحظة -5 s   تساوي
1 19 . .mol L h  

تأكد من أن  -6 2 3 03HNO NO C      
  و ماھي قیمة السرعة حینئذ حدد زمن تقاطع البیانین  -7
  االذي أدي إلى تناقص السرعة ماھو العامل الحركي-8
   زمن نصف التفاعل 1/2tأحسب -9

  یمكن أن نقول أن الجملة ال تتطور عملیا   tبعد أي زمن -10
   1/2tقارن ھذا الزمن مع  

  ماذا تستنتج؟
  
  

40 
مباریات افریق الوطني قام الالعب غوالم بتنفیذ مخالفة وذلك بقدف  في إحدي

من سطح األرض بسرعة ) 0(من نقطة  mكرة نعتبرھا نقطیة كتلتھا 
0vإبتدائیة


لتبسیط الدراسة نھمل قوى  یصنع حاملھا  مع األفق زاویة  

بعد الدراسة في اإلحتكاك مع الھواء ونعتبر أن الكرة خاضعة لتأثیر ثقلھا فقط 

.معلم دیكارتي  .o i k
 

  وفي مرجع یعتبر غالیلیا 
  :نحصل على المخططات التالیة )2الشكل ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یمثل مسار الكرة  ثم إستنتج منھ أعلى  (4)و(3)، (2)،  (1)أوجد معادلة مسار الكرة أي المخططات  لثاني لنیوتنبتطبیق القانون ا .1
  .إرتفاع تبلغھ الكرة

01 
02 

03 04 

03  

02  
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oxطبیعة حركة الكرة على المحور:ن عی (1)من المخطط .2


0xvثم إستنتج قیمة طویلة شعاع السرعة األفقیة  


  

0ما قیمة  طویلة شعاع السرعة الشاقولیة .3 yv


0tعند اللحظة   sا من بین األربع مخططات السابقة ، حدد البیان المناسب لتحدیدھ  
   بإستعمال النتائج السابقة عین كال من. 4

vطویلة شعاع السرعة . أ


0tعند اللحظة   s            زاویة القذف . ب  
  ؟ علل(4)بداللة الزمن  یمثل المخطط ) منة حركیة أو كا( أي نوع من تغیرات الطاقة . أ. 5 

  بإستعمال ھذا المخطط أوجد كتلة الكرة المستعملة في المقابلة . ب 
  ) یؤخذ سطح األرض كمرجع لحساب الطاقة الكامنة الثقالیة(

  )  حركیة أو كامنة ( أعط بیان بداللة الزمن للطاقة األخرى.جـ
40 

الھدف من ھذا التمرین ھو دراسة دور المكثفة في حالتین 
  مختلفتین 

.دراسة كیفیة  
على  4و 3 الشكلین فيالمبینتین  نحقق الدارتین الكھربائیتین  

  متشابھین 2Lو 1Lحیث المصباحین ,  الترتیب
توتر كل  2Gو1Gتیب عن طریق مولدین یغذیان على التركما  

  Eمنھما ثابت قیمتھ 
  .فارغةفھو عبارة عن مكثفة  Dأما ثنائي القطب

 ولكن  یئان بنفس الشدةیضنغلق في نفس اللحظة  القاطعتین فنالحظ في البدایة أن المصباحین 
على شدتھ 1Lتقل مع مرور الزمن  حتى ینطفئ بینما یحافظ المصباح  2Lالشدة الضوئیة للمصباح 

  الضوئیة
0ماذا یمكن أن نقول عن توتر كل مصباح عند اللحظة .1 0t s علل  
   .ھذه اللحظة بدءا من 2Lكیف یتغیر التوتر بین طرفي المصباح .2
  2Lإستنتج التوتر بین طرفي المكثفة عند ما ینطفئ المصباح .3
.دراسة كمیة  

  :و المكونة من 3ننجز الدارة الكھربائیة الممثلة في الشكل 
-  (G)ل للتوتر قوتھ المحركة مولد كھربائي ممثE؛  
- (D)  ناقل أومي مقاومتھR = 100Ω؛  
- (c) مكثفة سعتھاC ؛  
 - K قاطعة التیار.  

 (t = 0 )نغلق قاطعة التیار عند لحظة نختارھا مبدأ لألزمنة. المكثفة غیر شحونة
  .شدة التیار المار في الدارة  i تكونو qة یحمل شحنة للمكثف Bیكون اللبوس tعند اللحظة

)بین التي تربط ماھي العالقة . 1 )i t وdq
dt

   

)التوتر  حققھا ی التيأعط المعادلة التفاضلیة .2 )Cu t  

)ھذه المعادلة التفاضلیة تقبل .3 ) (1 )
t

Cu t E e 


  أعط عبارة  كحلبداللة  
 R وC   

  أثبت صحة العالقة -4

 
)(1)( EntuEn C  

   
  ارتغیرات المقد 2یعطي المنحنى الممثل في الشكل -5

ℓn(E –uc)  بداللة الزمن t  . باستغالل البیان أوجد قیمة  
 . τو   Eكل من

tاللحظة  للطاقة المخزونة في المكثفة عند  Eeنرمزبـ -6   و نرمز بـEe(max) التي تختزنھا المكثفة للطاقة العظمى.        

احسب النسبة    
(max)

e
e

E
E

                                                                                                                                            

'في الدارة السابقة لیأخذ ثابت الزمن القیمة  (c)الذي یجب تركیبھا مع المكثفة  ('c)للمكثفة  'Cاحسب قیمة السعة.5
3
   

  ).على التفرع أم على التسلسل(مبرزا كیفیة تركیب ھاتین المكثفین 

04  05  

06  

07  
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  بداللة الزمن iأعط عبارة.4

)ي لـ التقریب ان أعط البی.5 )Cdu t
dt

)بداللة    )Cu t خالل ھذه العملیة  

.الدراسة الطاقویة  
صل مت Mوالذي یتكون من محرك   6شكلالق التركیب المبین في نحق

  عبر خیط یمر على محز بكرة  mبكتلة 
 1Kو قاطعتین  Eومن مولد توتر   Cذات سعة كبیرة  Dمن مكثفة 

  . 2Kو
مغلوقة وفي 1Kالقاطعة مفتوحة و2K القاطعة  تكون في المرحلة األولى

مغلقة  2Kمفتوحة وتكون 1Kتكون یحدث العكس حیث المرحلة الثانیة 
  .mالجسم ذو الكتلة د تصعدف,
  إشرح ماذا یحدث في كل حالة  ثم أذكر سبب صعود الجسم .1
1Cسعة إذا كانت سعة المكثفة .2 F  ,  500كتلة الجسمm g 
3Eو V    
  أحسب الطاقة المخزنة في المكثفة .أ

  لنفرض أن كل الطاقة السابقة تستعمل لرفع الجسم بدون ضیاع للطاقة إلى أي إرتفاع یصعد ھذا الجسم. ب
60 

ً في عضالت الجسم ولكن  حمض الالكتیك  ینفي عضالت الالعبالحمض   ھذاتراكم  ھو أحد األحماض التي تنتج في جسم اإلنسان وتحدیدا
یؤدي إلى تشنج في العضالت كما حدث أكثر من مرة لالعبي الفریق 

   .اتھقو مشتیوجد في الحلیب أنھ الوطني كما 
بزیارات دوریة لمختلف  في الجزائر تقوم فرق مراقبة الجودة وقمع الغش

وحسب  .مصانع المواد االستھالكیة ومنھا مصانع ومحالت بیع الحلیب 
منظمة العالمیة للصحة  یعتبر الحلیب طازجا أي صالح لالستھالك إذا كان ال

11.8فیھ أقل من  الالكتیكتركیز حمض  .g L  ومن اجل التأكد من صحة
المعلومات قامت ھذه الفرقة بإجراء القیاسات الالزمة حیث قامت بمعایرة 

حید الموجود في الحلیب الذي نعتبره الحمض الو  الالكتیككمیة من حمض 
من بواسطة محلول  AHالمدروس والذي نرمز لھ اختصارا بالرمز

) الصودیوم ھیدروكسید  )Na HO   تركیزه المولي
2 15,0 10 .bC mo L      

20AVحجما  الفرقة ومن اجل ذلك اخذت mL  وسكبتھ في من الحلیب
  كاس بیشر 

  بداللة حجم المسكوب من الصودا فتحصلت على  pHثم تابعت تطور الـــ
 ).7وثیقةال(البیان التالي 

  أذكر البیانات الموجودة على وثیقة البروتوكول التجریبي إلجراء  – 1
 ) 8وثیقةال(ھذه العملیة 

 للتحول الحادث في المزیج ؟ أكتب معادلة التفاعل المنمذجة -2
)إنطالقا من المنحنى البیاني -3 )BpH f V  عین إحداثیي نقطة التكافؤ ؟ 
pKaعین قیمة الــ -4 AH/للثنائیة     A الموجود في الحلیب؟ الالكتیكلحمض 
  ) السائدة(عین الصفة الغالبة ) .ضحم/أساس(باستعمال مجاالت تغلب  -5
)عند بدایة المعایرة   0)BV  
 صالح لإلستھالك؟ ھذا الحلیبھل .في الحلیب   الالكتیكتركیز حمض  aCعین -6

190تعطى الكتلة المولیة لحمض اللبن  .M g mo     
7BVحجم   التقدم النهائي عند سكب أثبت أن عبارة   -أ- 7 mL  

 تعطي بالعبارة  التالیة  
14101 (1 )

pH
a

f
b b

V
C V




    

0.99fأن  تأكد من -ب   ماذا تستنتج ؟    
  

09  

10  

08  
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