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  وفق النمط الجديد لبناء مواضيع البكالوريا -املوضوع  الثا̹
  األول ءالجز 

  )نقاط 70:(التمرين األول
  .تعتبر األحماض الكربوكسیلیة من المركبات العضویة التي تظھر خاصیة حمضیة في المحالیل المائي

  نقترح في ھذه التمرین دراسة بعض خواص كل من حمض اإلیثانویك و حمض البنزویك
  راسة حمض اإلیثانویكد
 -   الصیغة العامة لألحماض الكربوكسیلیة ھيCnH2n+1COOH حیث ،n عدد صحیح.  

و نضیف إلیھ الماء المقطر  النقيمن ھذا الحمض   m = 450mgلحمض كربوكسیلي، نذیب في الماء المقطر كتلة (SA)لتحضر محلول  
  .من ھذا المحلول  V0 = 500mLللحصول على 

لھیدروكسید الصودیوم  (SB)و نعایره بواسطة محلول مائي  (SA)من المحلول  VA = 10mLنأخذ حجما    )()( aqaq HONa  تركیزه
  .(SB)من المحلول  VB = 15mLعند إضافة الحجم  أساس-نحصل على التكافؤ حمض.  CB = 10-2mol.L-1المولي

  للثنائیة ثابت الحمضیة :معطیات )(3)(4 / aqaq NHNH  ھي :pKA1 = 9,2 
     M(H) = 1g.mol-1   M(C) = 12g.mol-1;   M(O) = 16g.mol-1 :الكتل المولیة الذریة

  :تحدید الصیغة اإلجمالیة لحمض كربوكسیلي -1
  .اكتب معادلة تفاعل المعایرة -1.1
  .CH3COOH :ھي ، ثم بین أن الصیغة اإلجمالیة للحمض الكربوكسیلي(SA)للمحلول  CAاحسب التركیز المولي  -2.1

-CH3COOH(aq) /CH3COO ثنائیةلل pKA2تحدید الثابت . 2
(aq).  

  . pH = 3,3، فنجد C°25عند  pHو نقیس الـ  (SA)من المحلول  Vنأخذ حجما 
 ثم أثبت  ، pHو  Vلتفاعل الحمض مع الماء بداللة  xf، عبر عن التقدم النھائي الجملة الكیمیائیة لتطور  جدول التقدم  اعتمادا على -1.2
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حیث   fCOOHCH و 3 fCOOCH 
  .تركیزا لنوعین الكیمیائیین عند التوازن 3

  .pKA2استنتج قیمة الثابت  -2.2
  :NH3 األساسمع  CH3COOHدراسة تفاعل الحمض . 3

و نضیف إلیھ حجما من محلول   ni(CH3COOH) = n0 = 3.10-4mol إلبتدائیة احجما یحتوي على كمیة المادة  (SA)نأخذ من المحلول
   ni(NH3)= n0 اإلبتدائیة كمیة المادة یحتوي على نفس  النشادر

  .NH3  األساسو  CH3COOHاكتب معادلة التفاعل الذي یحدث بین الحمض  -1.3 
  .بمعادلة ھذا التفاعل المرتبط   Kاحسب  ثابت التوازن -2.3 

: لھذا التفاعل تكتب على الشكل fبین أن نسبة التقدم النھائي -3.3
1f

K
K

 


  

  ماذا تستنتج بخصوص ھذا التفاعل؟
 -  البنزویكدراسة حمض  
  تفاعل حمض البنزیك مع الماء-1

)(إنطالقا من محلول 0S 12وليلحمض البنزویك تركیزه الم
0 .100,1  LmolC نحضر محالیل مخففة تراكیزھا المولیةC  متناقصة  

لھذه المحالیل ثم نرسم المنحنى  نقیس الناقلیة النوعیة

²البیاني  ( )f
C C
 

)1الشكل(  

  .أكتب معادلة تفاعل حمض البنزویك مع الماء -1
من محلول حمض البنزویك تركیزه  Vنعتبر حجما -2

 éqx، أنشئ جدول لتقدم التفاعل السابق حیثCالمولي
 .یرمز لتقدم التفاعل عند حالة التوازن 

، Vو الحجمCوالتركیز éqxأعط ،بداللة التقدم  -3
 .عند حالة التوازن réqQالعبارة الحرفیة لكسر التفاعل

 .لھذا التحول fعرف نسبة التقدم النھائي -4
VCx:   أثبت أن تقدم التفاعل عند حالة التوازن یعطى بالعالقة  -5 féq .. 
 .للمحلول Cو التركیز fللتفاعل بداللة نسبة التقدم النھائي Kعبر عن ثابت التوازن -6

1 - الشكل  
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  .لشاردیة للشوارد الموجودة في المحلولللمحلول و الناقلیات النوعیة المولیة ا أعط العالقة التي تربط الناقلیة النوعیة -7
)إستنتج العالقة بین الناقلیة النوعیة -8  )t للمحلول و نسبة التقدم النھائيf للتفاعل و التركیزC   للمحلول والمعاملa 

)()(حیث 2563
  COHCOHa  . 

 أثبت صحة العالقة التالیة fللتفاعل و نسبة التقدم النھائي Kبإستعمال عبارة ثابت التوازن -9

                                                ²...² aK
C

aK
C


  

  لثابت التوازنبإستعمال البیان ، أوجد القیمة العددیة  -10
  تفاعل  حمض البنزویك مع إیثانوات الصودیوم -2
 من إیثانوات الصودیوم  n0 = 3.10-3molمن حمض البنزویك و  n0 = 3.10-3molندخل في كأس تحتوي على الماء .3

CH3COONa   ؛ فنحصل على محلول مائي حجمھV = 100mL  .ننمذج التحول الكیمیائي الحاصل بالمعادلة التالیة:   
  

6 5 ( ) 3 ( ) 6 5 ( ) 3 ( )aq aq aq aqC H COOH CH COO C H COO CH COOH     
  

1.255  التفاعلي عند التوازن القیمة الناقلیة النوعیة  للمزیج أعطى قیاس   mmS  

: كتب على الشكلتالتقدم النھائي للتفاعل  عبارةبین أن  -3.1
32

310 )(.








nVx f . احسب قیمةxf.  

  .، احسب قیمتھاn0و  xfعادلة التفاعل بداللة بم رتبطالم Kالتوازن ثابت   عبارة أوجد  -3.2
: ھي الناقلیة  النوعیة تعطى بالعبارة ؛ نذكر أن C°25جمیع القیاسات تمت عند : معطیات  ii X.  

  : mS.m2.mol-1: بالوحدةمعطاة   و أن  قیم الناقلیة النوعیة المولیة الشاردیة  
0,51  Na  2,3؛

56
2  COOHC

  1,4؛
3

3  COOCH
  

  المیثانولتفاعل حمض البنزویك  مع -3
0.3nننجز تفاعل أسرتة لـ mol  0.3من حمض البنزویك معn mol  من المیثانول فنحصل على أستر لھ رائحة عطر ممیزة.  

4Kثابت التوازن  لھذا التفاعل ھو     
  أكتب معادلة تفاعل األسترة الحاصل. أ

  أعط جدول التقدم للتفاعل- ب

ت العبارة  باث - جـ
1éq
n Kx

K



  

  مردود التفاعل  rأحسب قیمة-د
  )نقاط 70:(ثا̹التمرين ال 

  :المعطیات
)238:  238كتلة نواة األورانیوم  ) 238,00031m U u  

)206:  206لة نواة الرصاص كت ) 205,929491m Pb u  
238:  238الكتلة المولیة األورانیوم  1( ) 238 .M U g mol   

uUmكتلة نواة األورانیوم  0409,234)(234
92   

   t1/2 = 2,455.105ans: 234ألورانیوم ل نصف العمر زمن 
  mp = 1,00728u:  كتلة البروتون
  mn = 1,00866u:  كتلة النوترون

  1u = 931,5MeV.c-2: وحدة الكتلة الذریة
  . ثوریوم –بواسطة األورانیوم  أو الرصاص –بواسطة األورانیوم  الصخور یھدف ھذا التمرین لدراسة بعض طرق تأریخ  
  ناقص اإلشعاعيلتأریخ أو تتبع تطور بعض الظواھر الطبیعیة، یلجأ العلماء إلى طرائق و تقنیات مختلفة تعتمد أساسا على قانون التف

  الطریقة األولى 
  .الرصاص –من بین ھذه التقنیات تقنیة التأریخ بواسطة األورانیوم 

 
206:  206الكتلة المولیة للرصاص  1( ) 206 .M Pb g mol  

): 206طاقة الربط بالنسبة لنویة الرصاص  ) 7,87 /E Pb MeV nucléon
A
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  t1/2 = 4,5.109ans: 238زمن عمر النصف لعنصر األورانیوم 
  .-βو إشعاعات  αعبر سلسلة متتالیة من إشعاعات  206الرصاص  نواةاإلشعاعیة النشاط إلى  238األورانیوم  نواةتتحول 

238: ننمذج ھذه التحوالت النوویة بالمعادلة الحصیلة 206 0 4
92 82 1 2U Pb x e y He    

238دراسة نواة األورانیوم. 1
92U:  

  .المشار إلیھما في المعادلة الحصیلة yو xحفاظ، حدد كل من العددین الصحیحین بتطبیق قانوني االن -1.1
  .238أعط تركیب نواة األورانیوم  -2.1
238أحسب طاقة الربط بالنسبة لنویة  -3.1

92U  206ثم تحقق أن نواة
82 Pb  238أكثر استقرارا من النواة

92U.  
  :الرصاص - تأریخ صخرة معدنیة بواسطة األورانیوم -2

  .نجد الرصاص و األورانیوم بنسب مختلفة في الصخور المعدنیة حسب تاریخ تكونھا
نتوفر على عینة من . خالل الزمن 238التلقائي لألورانیوم  ككنعتبر أن تواجد الرصاص في بعض الصخور المعدنیة ینتج فقط عن التف

238األورانیوم  أنویةعلى عدد من (t = 0) مبدأ لألزمنة ي عند لحظة تكونھا، التي نعتبرھا صخرة معدنیة تحتو
92U.  

من الرصاص    mPb(t) = 0,01gو الكتلة  238من األورانیوم   mU(t) = 10g، على الكتلة  tتحتوي ھذه العینة المعدنیة، عند لحظة
206.  

:ة المعدنیة ھوعمر الصخر عبارةأثبت أن  -1.2
238

1/2
206

( ). ( ).ln 1
ln 2 ( ). ( )

Pb

U

t m t M Ut
m t M Pb

 
  

 
  

  .tاحسب  -2.2
  الطریقة الثانیة

خالل الزمن و لذلك یوجد الثوریوم و األورانیوم بنسب  234التلقائي لألورانیوم  ككینتج الثوریوم المتواجد في الصخور البحریة عن التف
  .ب تاریخ تكونھاسمختلفة في جمیع الصخور البحریة ح

U234من  N0، على عدد (t = 0) مبدأ لألزمنة ن صخرة بحریة كانت تحتوي عند لحظة تكونھا التي نعتبرھا نتوفر على عینة م
و نعتبر 92

Th230الثوریوم  أنویة أنھا لم تكن تحتوي آنذاك على 
  .مبدأ األزمنةعند  90

  : األورانیوم ھو أنویةالثوریوم على عدد  یةأنوأن نسبة عدد  tأظھرت دراسة ھذه العینة عند لحظة 

40,0
)(
)(

234
92

230
90 

UN
ThNr  

I .دراسة نواة األورانیومU234
92:  

U234أعط تركیب نواة األورانیوم -1
92:  

U234للنواة  Eℓطاقة الربط   MeVأحسب بـ  -2
92  

U234األورانیوم نواة -3
Th230الثوریوم  نواةإشعاعیة النشاط، تتحول تلقائیا إلى  92

90.  
U234 النواةا ككبتطبیق قانوني االنحفاظ، اكتب معادلة تف

92.  
II .دراسة التناقص اإلشعاعي:  
230)(الثوریوم  أنویةعدد  عبارة أعط  -1

90ThN ة عند اللحظt   بداللةN0  نصف العمرو زمن t1/2  234لعنصر األورانیوم.  
  .tاحسب . t1/2و  rبداللة  tاللحظة  عبارةأوجد  -2

III .تفاعل األنشطار  
  238Uمن  p' = 97%القابل لالنشطار و  من  235Uمن  p = 3%یشتغل أحد المفاعالت النوویة باألورانیوم المخصب الذي یتكون من 

  .تروناتیبعد قذفھ بالن  235Uیعتمد إنتاج الطاقة النوویة داخل ھذا المفاعل النووي على انشطار . نشطارغیر القابل لال
nxXeSrUn:حسب المعادلة  235Uتنشطر النواة  Z

1
0

140
54

94235
92

1
0   

  m(235U) = 234,9935u؛   m(94Sr) = 93,8945u؛     m(140Xe) = 139,8920u: معطیات
unm 0087,1)( 1

0   1MeV = 1,6.10-13J    1؛u = 1,66.10-27kg = 931,5MeV.c-2   
  .zو  xحدد العددین .1
  .235Uمن  m0 = 1gالناتجة عن انشطار  0Eاحسب بالجول الطاقة  .2
حدد . المخصبمن األورانیوم   mكتلتھ  r = 25%، یستھلك مفاعل نووي مردوده W = 3,73.1016Jإلنتاج الطاقة الكھربائیة  .3

  . mأحسب.  pو  rو  m0و  0Eو  Wبداللة  mعبارة
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  ثا̹ال ءالجز 
  )  نقاط 60:( )جريبيت(الثالث   التمرين 

V330  ،160: تحمل مكثفة الدالالت التالیة   10%F .  
للمكثفة نشحنھا عبر ناقل أومي مقاومتھ  Cللتحقق من قیمة السعة  KR بواسطة مولد مثالي قوتھ المحركة الكھربائیة  5,12

VE 300  بواسطة جھاز إعالم آلي مزود ببطاقة إحراز معلوماتیة ،نقوم بتسجیل تطور التوترCu  بین طرفي المكثفة  
  ).2الشكل(بین طرفي الناقل األومي Ruلتوترو ا

  تطور التوترات -1
، ما ھو التوتر الذي یبرز تطور  Ruو  Cuمن بین التوترین  -أ

  .لالمار في الدارة ؟ عل ti)(شدة التیار الكھربائي 
 Ruو  Cuتطور التوترین  2-توضح الوثیقة التالیة الشكل - ب

بین  Cuما ھو المنحنى الذي یمثل تطور التوتر .بداللة الزمن 
 .طرفي المكثفة؟ علل

متجانس مع  CR.بإستعمال التحلیل البعدي بین أن الجداء -ج
 .الزمن

 Ruالبحث عن المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر -2
  نقترح أربع معادالت تفاضلیة   -

   . 0..........(1)R
R

du R u
dt

      

  . . 0..........(2)R
R

duR C u
dt

       

  . 0..........(3)R
R

du RC u
dt

      

. 0..........(4)R
R

duRC u
dt

   

من بین األربع معادالت التفاضلیة توجد واحدة  - أ 
  .بالتحلیل البعدي  حدد ھذه المعادلة التفاضلیة. صحیحة

./إن حل ھذه المعادلة التفاضلیة ھو  –ب  t
Ru E e   .  

بین أنھ یمكن  كتابة ھذا الحل على الشكل  -
( ) .RLn u a t b      

  .و Eبداللة bو aأوجد عبارتي كل من -
)سمح برنامج إعالم آلي مناسب برسم المنحنى  - جـ ) ( )RLn u f t  3الشكل(فتحصلنا على المنحنى كما ھو مبین في الوثیقة أعاله.(  
  .ھذا المنحنىل البیانیة  معادلةأعط ال -
  و ھل تتوافق مع القیمة المعطاة من طرف الصانع؟ Cإستنتج قیمة سعة المكثفة  –د

إذا تم شحن المكثفة عبر ناقل أومي مقاومتھ  -ھـ 
2

' RR  ؟ وضح ذلك  2-، ماذا یتغیر في البیان السابق الشكل.  

  الطاقة المخزنة في المكثفة-3
  ما ھي المدة الزمنیة الالزمة  لشحن المكثفة كلیا و ما ھي قیمة الطاقة المخزنة فیھا عند نھایة الشحن؟ -

  

2 - الشكل  

1 

2 

3 - الشكل  
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