
        

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المدة : ساعات ونصف                                   لوالية جزائر غربمديرية التربية :          

                    علوم تجريبية                 :  شعبة                       العقيد عميروش ايت حمودة اسطاواليثانوية :      
                                                                                                                                                 

2017ماي                  بكالوريا تجريبي في مادة العلوم الفيزيائية                                      
 الموضوع االول 

 الجزئ االول  : على 13 نقطة ( الفيزيــــــــــــــــــــــــــاء)
 التمرين االول :(07 نقطة)

 I **3.5  نقاط
اع  17خالل رحلة أبولو  تم النزول على سطح القمر و.اقتربت المركبة الفضائية من القمر وأنجزت مدارا حوله على ارتف

  .  يمثل رسما مبسطا لحركة المركبة 01, الشكل  125kmو100kmمحصور بين
  : حول القمر  17أبولو  الجزء األول : دراسة حركة المركبة

  حول القمر ؟ وماذا يمثل مركز القمر بالنسبة لھذا  17سب الشكل ما ھو مسار أبولو ح -1

  المسار؟
110hدائرية على ارتفاع متوسط ثابت  17أبولو نعتبر حركة -2 km  من سطح القمر  

  ،كتلةLM،Gكتلة القمر مثل قوة جذب القمر للمركبة واكتب عبارتھا بداللة :  ‐أ

  .LR,hنصف قطر القمر،mالمركبة   ‐ ب

Lرعة المدارية تكتب :سبتطبيق قانون نيوتن الثني بين أن  عبارة ال -ب
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  ثابت يطلب حسابه K.حيث

  حول القمر .  Tاستنتج قيمة دور المركبة  -د

SIGالمعطيات :  111067.6   كتلة القمر ،kgM L
2210.34,7 نصف قطر القمر ،kmRL

310.74,1  

  
  : مشعة بعد عودة المركبة  صخرة قمرية الجزء الثاني : دراسة 

40نعلم أن البوتاسيوم أخذت عينة من صخرة قمرية وجدت على سطح القمر ,
19 K  ى الموجود في الصخور يتفكك تلقائيا إل

40غاز األرغون 
18Ar  , ( اليتفكك ) والذي يبقى محجوزا داخل الصخور  

10Arعلى الصخرة وجد أنحليليةبعد الدراسة الت
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  . : نواة مشعة , االشعاع   ماذا نقصد بــــ -أ-1

  كتب معادلة التفكك الحادث , محددا نمط االشعاع .ا -ب
  لتناقص االشعاعي .اذكر بقانون  -أ -2

  ,  اختر االقتراح الصحيح :  tعدد األنوية المتكونة عند اللحظة ArNليكن  -ب

1- 0.
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ArN N e     .3-  0. 1t
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ArN  .وانوية األرغون KNثلنا بيانيا منحنى تغيرات عدد أنوبة البوتاسيومم -3 Ar
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   حدد بيانيا عمر الصخرة . -بيانيا  . ب ثابت الزمن , واستنتج  
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  نقاط6التمرين الثاني 
  

  مقاومته مھملة، E= 12vة كھربائية على مولد توتر مستمررتحتوي دا   
  Lووشيعة ذاتيتھا  Cمكثفة سعتھا ، K،  بادلة  R=100Ωمقاومة  

  كما في الشكل :    rومقومتھا الداخلية   
  
  
  
  

           
Ι / شحن مكثفة :  
وبواسطة راسم إھتزاز مھبطي  1نضع البادلة في الوضع t=0المكثفة غير مشحونة، عند اللحظة    

  )1نتحصل على منحنى تغيرات التوتر بين طرفي كل من المولد والمكثفة كما في المنحنى (
    وضح في مخطط التركيب كيفية توضع أقطاب راسم اإلھتزاز المھبطي للحصول على المنحنى    /1
 cU لةأوجد المعادلة التفاضلية لدارة الشخن بدال /2

                  τ و Uحيث يطلب تعيين عبارة كل من  τt/-℮-=U(1cU(برھن أن حل ھذه المعادلة من الشكل  /3
    ثم إستنتج قيمة سعة المكثفةτ أوجد بيانيا قيمة  /4
ΙΙ/ تفريغ مكثفة في وشيعة:  

وبواسطة راسم إھتزاز  لحظة وضع البادلة t=0بحيث نعتبر 2المكثفة مشحونة، نضع البادلة في الوضع 
  )2مھبطي نسجل تغيرات التوتر الكھربائي بين طرفي المكثفة فنحصل على المنحنى(

  ما ھي الظاھرة المالحظة /1
  Lأكتب عبارة شبه الدور المميز للظاھرة واستنتج  قيمة ذاتية الوشيعة  /2
  t= 2msبفعل جول عند اللحظة  (L,C)أحسب الطاقة الضائعة من الجملة  /3
 
  
  
  
  
  

             
  2المنحنى                                                         1المنحنى                    
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 ـــــاء(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) الكميـــ (نقاط 7): على  الجزئ الثاني 
 : التمرين الثالث
 الجزء االول

 (,األمينات)مركبات ازوتية هيعن الرائحة المنبعثة من السمك نتيجة عدم طراوته  لةوؤاألنواع الكيميائية المس 

تنتج هذه األنواع نتيجة تحلل بروتينات السمك بواسطة ميكروبات ، للتخلص من هذه  𝟑𝑵(𝑪𝑯𝟑) كثالثي مثيل أمين 

 المنبعثة من السمك يمكن إضافة الليمون أو الخل للسمك. حالروائ
لسمك ، ثم خل في ماء طهي اثالثي مثيل أمين في الماء وثانيا فائدة إضافة ال سلوك  ن أوال لمعرفةيهدف هذا التمري

 مين.ي مثيل أثالث أخيرا معايرة الخل المستعمل في الطهي ، نعتبر أن الرائحة الكريهة للسمك ناتجة فقط عن

𝟐𝟓𝑪°:  𝑲𝒆 الجداء الشاردي للماء عند الدرجة    المعطيات: = 𝟏𝟎−𝟏𝟒 

   𝒑𝑲𝑨 للثنائية   (𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯   𝑪𝑯𝟑⁄ 𝑪𝑶𝑶− )    𝟐𝟓  عند الدرجة𝑪° :      𝒑𝑲𝑨 = 𝟒, 𝟖  

   𝒑𝑲𝑨 للثنائية  ((𝑪𝑯𝟑)𝟑𝑵𝑯+
   

(𝑪𝑯𝟑)𝟑𝑵⁄ 𝟐𝟓𝑪°   : 𝒑𝑲𝑨  عند الدرجة   (  = 𝟗, 𝟖     

  I-  أمين في الماء: مثيلتفاعل ثالثي 

𝑽نأخذ حجما    = 𝟓𝟎(𝒎𝒍)   من محلول مائي لثالثي مثيل أمين تركيزه المولي 𝒄 = 𝟏𝟎−𝟐(
𝒎𝒐𝒍

𝒍
، نقيس  (

𝒑𝑯   :هذا المحلول فنجد 𝒑 = 𝟏𝟎, 𝟗 . 

 عل .اكتب معادلة انحالل ثالثي مثيل أمين في الماء ، وأنشئ جدوال لتقدم هذا التفا( 1** 1-

𝑲 : نكتبلهذا التفاعل ، هل يمكن أن 𝑲 عط عبارة ثابت التوازن ( ا2**  = 𝑲𝑨 ؟ علل جوابك؟ 

𝒑𝑯  الغالب في المحلول عندالكميائي  حدد النوع -❸        = 𝟏𝟎, 𝟗  . 

   II- :فائدة إضافة الخل إلى ماء طهي السمك 

𝒑𝑯 المزيج ليأخذ القيمة 𝒑𝑯 امين ، فينقص  مثيلنضيف الخل إلى المحلول المائي لثالثي    = 𝟔, 𝟓    . 

+𝟑𝑵𝑯(𝑪𝑯𝟑)) ما هو النوع الكيميائي الغالب  للثنائية  )1**
   

(𝑪𝑯𝟑)𝟑𝑵⁄ 𝒑𝑯عند     (  = 𝟔,  ؟   𝟓

 ما الفائدة من إضافة الخل لماء طهي السمك؟(2** 

  III- :معايرة حمض االيثانويك 

 تركيزه (𝑺𝟐) من محلول  (𝒎𝒍)𝟓𝟎 ر نريد تحضي** )

𝑪𝟐 = 𝟏𝟎−𝟐(
𝒎𝒐𝒍

𝒍
      هي: هلـ 𝑷𝑯 قيمة الـ (

ماذا نسمي هذه العملية ؟ اقترح بروتوكوال تجريبيا ( 1 

 لها.

 نعايرها س ثمأفي ك  (𝑺𝟐)من  (𝒎𝒍)𝟐𝟎نسكب  

                   الصودا تركيزه المولي لمحلو بواسطة

                                     𝑪𝒃   =   𝟏𝟎−𝟐(
𝒎𝒐𝒍

𝒍
)  

  𝒑𝑯الـ  والممثل لتغيرات  2 نرسم بيان الشكل   

  بداللة حجم الصودا المضاف ، وكذا النسبة المئوية 

التركيز  حدد احداثيات نقطة التكافؤ، ثم احسب  2)

 . 𝑪𝟐 المولي 

⁄𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯   𝑪𝑯𝟑) للثنائية    𝒑𝑲𝑨اوجد قيمة ثابت الحموضة  3) 𝑪𝑶𝑶− )       الطريقة المتبعةموضحا.   

𝑽 لحجم ا للمزيج عند إضافة   𝒑𝑯 بطريقتين مختلفتينحدد حدد (4 = 𝟖(𝒎𝒍) .                

3 

3as.ency-education.com



 4/ 3    ص 

 
 
 

𝑽إضافتها عند الحجم  .. .التي تمت  𝒏(𝑯𝑶−)سب كمية المادة  اح5) المتبقية   المادة... ، وكمية   =

𝒏(𝑯𝑶−)𝒓   في المحلول بعد اإلضافة  

 ماذا تستنتج؟ ،  𝒙𝒎𝒂𝒙والتقدم النهائي  . 𝒙𝒎𝒂𝒙استنتج كل من قيمة التقدم االعظمي  ( 6

 الجرء الثاني
  𝑳𝒆𝒔 𝒑𝒉è𝒓𝒐𝒎𝒐𝒏𝒆𝒔يتواصل النحل فيما بينه بعدة طرق من بينها إرسال مركبات في الهواء تسمى الفيرومونات ) 

نطالقا من حمض ( تمكنا من تركيبه إ Рأحد هذه المركبات هو فيرومون يستعمل للتحذير من الخطر ,نرمز له بالرمز ) 

 ( . B( وكحول ) Aكربوكسيلي )

𝑪𝑯𝟑الصيغة نصف المفصلة لهذ الفيرومون     − 𝑪𝑶𝑶 − 𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯(𝑪𝑯𝟑)  − 𝑪𝑯𝟑 

 

 

𝑽𝑨  حجما من أجل ذلك مزجنا في أرلينة ماير  = 𝟏𝟒. 𝟑𝒎𝒍  من الحمضA وكتلة 

𝒎𝑩 = 𝟐𝟐𝒈  من الكحولB  𝟏مع𝒎𝒍  ونركب  من حمض الكبريت المركز 

 .  ℃𝟏𝟎𝟎حمام مائي حرارته ونسخن المزيج التفاعلي  في   على فوهته مبرد مائي

 التحول الكيميائي  إلى  حالته النهائية ساعات من التسخين هي مدة كافية  لوصول 4 إن

𝒎𝑷 ( عن المزيج فنجد أن كتلته  Рعندها نفصل المركب )  = 𝟐𝟏. 𝟕𝒈 . 

 معطيات:

 

كتلة المولية الجزيئية ال (g/ml)الكتلة الحجمية 

(g/mol) 

 المركب

1.05 60 Acide(A) 

0.81 88 Alcool(B) 

1.00 18 Eau 

0.87 130 Phèromone(p) 

 

 . Bوالكحول  Aلكل من الحمض    𝒏𝑨𝟎  و 𝒏𝑩𝟎أحسب الكمية اإلبتدائية  –أ(  /1

 ذكر أهم الخصائص التي تميز هذا التحول .أ –ب(    

 ما أهمية التسخين المرتد . –د( ج   

 ( . Рكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحادث وأعط إسم الفيرومون )أ –أ(  /2

 أنشىء جدول التقدم . –ب(   

 أحسب مردود التفاعل . –أ(  /3

, 𝒏𝑩𝟎  و 𝒙𝒇 بداللة  Kأكتب عبارة ثابت التوازن    –ب(    𝒏𝑨𝟎      . ثم أحسب قيمته 

.𝟎عند حالة التوازن نظيف للمزيج   /4 𝟐𝟓𝒎𝒐𝒍   من الحمضA . 

 *  حدد جهة تطور الجملة الكيميائية ؟علل حسابيا .ا

 أذكر الطرق المتبعة لتحسين مردود التفاعل . *ب

 

 بالتوفيق 
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