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 ع�� امل���ح اختيار احد املوضوع�ن

 ألولوع االموض 
 

 )ن 6التمرین األول (
  من: ) واملكون1حنقق الرتكيب التجرييب املوضح يف  الشكل(

 مولد تيار شدته ثابتة -
  E مولد توتر قوته احملركة الكهربائية-
         K، بادلة   R، ناقل أومي مقاومته Cمكثفة غري مشحونة سعتها -

 ات متتالية وبواسطة راسم اهتزاز مهبطي ثالث مر K نزيح البادلة 
 بني طريف املكثفة فنحصل  ذو ذاكرة نتابع تطور التوتر  

 ) 2على املنحىن املبني يف الشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) مع التعليل 1املوافق له يف الشكل (K من البيان احملصل عليه بوضع البادلة (c),(b),(a)انسب كل جزء  -1
  )1يف الوضع ( kالبادلة -1
 أوجد قيمة سعة املكثفة  (a)اعتمادا على البيان -أ

 احسب الطاقة الكهربائية املخزنة يف املكثفة عند �اية الشحن -ب
  (2)يف الوضع  kالبادلة  -2

 ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية

 وزارة ال��بية الوطنية

 وسط مدير�ة ال��بية ا�جزائر 

 -بوزريعة  -ا�خاّصة   ꞌꞌالّرجاء والتفّوق ꞌꞌمدرسة  

  10/08/2019التار�خ:                                                                                                                                                     

 د30و  اس 03املدة:                                                                                                                                         

                                   العلوم الف��يائيةة: املادّ 
الثة :املستوى 

َ
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 أوجد املعادلة التفاضلية لتطور التوتر الكهربائي بني طريف املكثفة  - أ
 ثابت يطلب تعيني عبارته  ,حيث قة  من الشكل ان حل املعادلة التفاضلية لساب - ب

 مث احسبه   يعطى بالعبارة :  بّني أن  -جـ

 Rاستنتج قيمة مقاومة الناقل األومي  - د
 اوجد قيمة الطاقة الضائعة بفعل جول يف الدارة بني اللحظتني  -هـ 
 ) 3 الوضع (البادلة يف -3
 جد املعادلة التفاضلية لتطور شحنة املكثفة  - أ

 يعطى حل املعادلة التفاضلية من الشكل : - ب
 بّني أن :                   

 

 ن) 7( ثانيالتمرین ال

25مجیع احملالیل مأٔخوذة عند ا�ر�ة - Cو اجلداء الشاردي للامء ،
1410Ke −=. 

   ) ( محض قوي )، و هام حملول محض لكور املاء CAنفس الرتكزي املويل �بتدايئ،   هلام  نتوفر �ىل حملولني محضیني -

 . CH3COOH و حملول محض إالیثانویك   

( ٔأساس قوي ) �ركزيه  )من لك حملول مب�لول هیدرو�س�ید الصودیوم  VA=10ml نعا�ر �ىل �دى ، جحام  -  

 VBلك وسط تفا�يل  بدال� احلجم  PHمرت متكنا من متابعة    تطور PH،   �الس�تعانة جبهاز الـ   CB=0.01mol/lاملويل

   -1-) املمثلني يف الشلك 2) و(1املضاف ، و بربجمیة مناس�بة متكنا من رمس املنحنیني (

 ) یوافق معا�رة حملول2ـ ٔأ ـ  بني ٔأن املنحين( 1

 محض لكور املاء .      

 تب معاد� التفا�ل املوافقة لهذه املعا�رة .ب ـ ٔأك     

 . CA  ) �د قمية الرتكزي2جـ  ـ  �س�تغالل املنحين (   

 ـ  بني ٔأن محض إالیثانویك ضعیف . 2

 ـ ٔأ ـ ٔأكتب معاد� تفا�ل محض إالیثانویك مع املاء. 3

 ب ـ ٔأ�شئ �دوال لتقدم  هذا التفا�ل .   

 للثنائیة:  Kaجـ ـ ٔأكتب عبارة �بت امحلوضة   

(CH3COOH/CH3COO- )     �بدالCA و 

 للتفا�ل. Kو اس�تنتج قمية �ت التوازن PKa  مث احسب قمية الـ.    

 ( -CH3COOH/CH3COO)  .للثنائیة    PKaقمية الـ  د ـ �د بیانیا  

 مثل خمطط الصفة الغالبة محلض إالیثانویك . -هـ   

  ملعا�رة حملول إالیثانوایك .  δالناقلیة نتابع تغريات الناقلیة النوعیة  بواسطة �از قياس  - 4

 ـ 1الشكل ـ 
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 للشوارد املوجودة يف للمزجي الناقلیة املولیة الشاردیة   للمزجي التفا�يل اثناء معلیة املعا�رة  بدال� δ�رب عن الناقلیة النوعیة  –ٔأ   

 فا�يل .و جحم املزجي الت CBو   CAالتفا�يل و الرتكزي�ن       

 عند نقطة نصف التاكفؤ مث عند التاكفؤ . للمزجي التفا�يل δالناقلیة النوعیة  اعط عبارة مث قمية  –ب   

         

  3 3 2

2 235.9 . / , 4.1 . /
H O CH CO

mS m mol mS m molλ λ+ −= =
       

 

 ن) 7( التجریبيالتمرین 

  BM  ا طریقّمث تلهي 40mطولها  ABینطلق دّراج هبلواين من السكون �ىل طریق ٔأفقية  15mمن ٔأ�ل ٕاجتیاز هنر عرضه   

 حماوال الوصول VMینطلق يف الهواء �رس�ة  Mمع الطریق أ�فقية . عند وصول ا�ّراج ٕاىل النقطة  °30مائ� �زاؤیة  20mطولها    

  N, حبیث النقطة  °30ميیل عن أ�فق �زاویة  16m طو�  NDٕاىل الضفة أ�خرى من ا�هنر الىت یو�د فهيا مس�توي مائل اخر    

  الشاقول املار من �افة ا�هنر كام یوحضه الشلك .تقع �ىل   

 

 

 

 

 

 , وهتمل دافعة ٔأرمخیدس ومقاومة الهواء �الل حركة ا�ّراج , 80N�ىل لك الطریق �بتة شدهتا  'Fنعترب قوى إالحتاكك    

  kg 250ونعترب ٔأن ( ا�ّراج +دراجته ) مج� مادیة كتلهتا    

 .   F= 600Nرا�ة قوة ـ  ٔأثناء احلركة  یقدم حمرك ا� 1

 ، �لل .     ABطبیعة حركة ا�ّراج �ىل الطریق  ٔأ ـ مايه    

 , ومايه رسعته عندئذ . Bب ـ مايه املدة الزمنیة الىت �س�تغرقها املتحرك للوصول اىل النقطة    

 .      Fـ  ٔأثناء الصعود �ىل املس�توي املائل یقدم حمرك ا�را�ة نفس القوة السابقة  2

 ٔأ ـ ماهو �سارع املتحرك ٔأثناء هذه املر�� .       

 عندئذ .VM , ومايه رسعته  Mب ـ مايه املدة الزمنیة الىت �س�تغرقها املتحرك للوصول اىل النقطة     

                                                                                                                                         أ�خرى من ا�هنر     من الضفة  Nحماوال الوصول اىل النقطة   Mیقفز ا�ّراج من النقطة  VMـ بنفس الرس�ة احملسوبة  3

 . Mالنقطة  منطبق �ىل  Oحيث املبدٔأ  OZو  OXٔأ ـ ٔأدرس حركة ا�ّراج ٔأثناء معلیة القفز �ىل احملور�ن      

 ر حركة ا�ّراج  .  ب ـ ٔأكتب معاد� مسا     

                                                                                                     Nما يه الرشط  اليت جيب �ىل ا�ّراج ان حيققها يك ینجح يف اجتیاز ا�هنر و الوصول اىل النقطة  –ج     

 ا�هنر ؟  ٕاذا اكن اجلواب �لنفي مفايه القوة الىت جيب ٔأن یقد�ا حمرك ا�را�ة  حىت ینجح د ـ هل ینجح هذا ا�ّراج  يف اجتیاز    
 وٕاجتیاز ا�هنر .  Nيف الوصول اىل النقطة        
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 الثانيالموضوع ا
 

  نقـاط)  07( : : التمرين األول  
عند امتصاصه على مستوى الغدة یعتبر الیود ضروریا جدا لجسم االنسان ، ألنه یساهم في تكوین هرمونات أساسیة 

 یستعمالن في المجال الطبي و  ن  یمستقر و النظیر  الدرقیة من بین نظائر الیود نجد  
      زمن نصف عمر     , معطیات : 

 
 

 

 

 
 

   
 الممثل في الشكل أعاله (N,Z)اعتمادا على المخطط  -1

 محّددا النواة البنت  اكتب معادلة تفكك النواة  -أ

 المثارة  رغیالناتجة 

 ؟ ناتجة مستقرة أم الهل النواة البنت ال-ب
 :أوجد  المقابل  انطالقا من مخطط الطاقة الممثل في الشكل -2

 طاقة الربط لكل من النواتین   - أ
 عن تفكك نواة الیود  الطاقة الناتجة  - ب

 t=0عند اللحظة  كتلتها  131من الیود  عینة مشعة ابتدائیة  -3
بداللة الزمن و المستقیم المرسوم یمثل  N لمتبقیة تغیرات عدد األنویة المشعة من الیود  التالي  لمنحنىیمثل ا

 t=1.5joursمماس للبیان عند اللحظة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 N 
Cs Xe I Te Sb 80 

Cs Xe I te Sb 79 
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Cs Xe I Te Sb 76 

Z 55 54 53 52 51  

 أنوية مستقرة      

 أنوية مشعة    

 أنوية مشعة      
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 ثم استنتج السلم المستعمل على محور التراتیب   t=0عدد األنویة اإلبتدائیة في العینة عند اللحظة احسب  - أ

 t=1.5joursنشاط عینة مشعة ثم حّدد قیمته عند اللحظة  A عّرف-ب

 هي  131تحقق أن قیمة ثابت النشاط اإلشعاعي للیود  -جـ

 من العینة اإلبتدائیة احسب المدة الزمنیة الالزمة لتفكك  -د

 . بّین أن:  الطاقة المحررة من طرف عینة عند اللحظة  لتكن  -ه

 و  لتحقق من شكل أو وظیفة الغدة الدرقیة ، نجري تصویرا اشعاعیا درقیا باستعمال النظیرین  -4

 لة كل واحدة   لدینا عند لحظة نعتبرها مبدأ األزمنة عینتین من هذین النظرین كت - أ

 النشاط اإلشعاعي لكل عینة  A0احسب  - ب

 Aحّدد المدة الزمنیة لكي یكون للعینتین نفس قیمة النشاط اإلشعاعي  - ت

تسّلم السكان القاطنین بجوار المحطات النوویة اقراص الیود على شكل یود البوتاسیوم قصد تناولها في حالة  - ث

 ذا اإلحتیاط.عّلل ه131حدوث تسرب نووي للیود 

 نقـاط)  06( :ثانيالتمرين ا

  Oمن النقطة  t=0دون سرعة ابتدائیة في اللحظة  m=13g، كتلتھا  D=3cmالشكل قطرھا  كرویة بردتسقط حبة 

 كمبدأ  عن سطح األرض نعتبرھا h(m)ترتفع بـ 

 الموجھ نحو األسفل  (oz)للمحور الشاقولي 

 . اأوال : نفرض أن حبة البرد تسقط سقوطا حر
 و v(t)یمثل البیانان التالیان مخططي السرعة 

 Gلمركز عطالة حبة البرد  z(t)الموضع

 

 

 

 

 

 

 مركز عطالتھا. z(t) موضعالو  v(t)سرعة لل جد المعادلتین الزمنیتینعلى حبة الّبرد بتطبیق القانون الثاني لنیوتن  -1

 اعتمادا على البیانین حّدد قیمة كل من :  -2

  اإلرتفاع الذي سقطت منھ حبة البرد        -منیة للسقوط        بالمدة الز -أ     

 شدة الجاذبیة األرضیة  - ـقیمة السرعة ا لحظة وصولھا سطح األرض .    د -جـ     
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4 6 8 10-2
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 أوجد حسابیا المسافة التي قطعتھا خالل الثانیة األخیرة -3

 ض) جد عبارة سرعة وصول الى سطح األرضباستخدام مبدأانحفاظ الطاقة المیكانیكیة للجملة ( حبة البرد +أر -4

 المتناسبة  وقوة احتكاك   إلى قوة دافعة أرخمیدس في الواقع تخضع حبة البرد بإلضافة لقوة ثقلھا   ثانیا :

  3الشكلفي  v(t)كما یعطى مخطط السرعة    طردا مع مربع السرعة ، حیث          

 للوحدات  في النظام الدولي k بالتحلیل البعدي حّدد وحدة المعامل -1

 اكتب عبارة قوة دافعة أرخمیدس ثم احسب شدتھا وقارنھا مع  -2

 شدة قوة الثقل .ما ذا تستنتج؟    

 بإھمال قوة دافعة أرخمیدس  -3

 بتھا جد المعادلة التفضلیة للحركة ثم بّین أنھ یمكن كتا - أ

 على الشكل :

 التي تبلغھا   vlاستنتج  العبارة الحرفیة للسرعة الحدیة -ب

 kثم استنتج قیمة   vlجد بیانیا قیمة السرعة الحدیة -جـ 

 جـ). ما ذا تستنتج؟-3-)و (ثانیا جـ 2–قارن بین السرعتین التي تم حسابھا في السؤلین (أوال  -د  

 g=9.8m.s-2   ، حجم الكرة  لة الحجمیة للھواء الكت  المعطیات :      

 نقـاط)  07( :(تمرين تجريبي) ثالثالتمرين ال
 :المعلومات التالیة  الصیغة الجزیئیة  على لصیقة قارورة منّظف تجاري یحتوي على حمض الالكتیك ذي نقرأ

 كتیك :الكتلة المولیة الجزیئیة لحمض الال
 الكتلة الحجمیة للمنظف التجاري :

یستعمل هذا المنظف إلزالة الطبقة الكلسیة المترسبة  .یفرغ المنّظف التجاري المركز في الجهاز المراد تنظیفه مع التسخین
 على جدران سّخان مائي والمشكلة أساسا من كربونات الكالسیوم  

 ، نحقق التجربتین األتیتین   %Pدراسة فاعلیة هذا المنظف التجاري وتحدید نسبته المئویة من أجل
 التجربة األولى :

 مرة ، انطالقا من المنظف التجاري الذي100مخففا  وتركیزه المولي  حجمه  (s)ر محلوال ضنح -1

 .c0تركیزه المولي 
 (s)الواجب استعماله لتحضیر المحلول  V0ول التجاريما هو حجم المحل 1-1

 (s)اذكر البروتوكول التجریبي الالزم لتحضیر المحلول   1-2
 المنمذج بالمعادلة : لدراسة حركیة تفاعل حمض الالكتیك مع كربونات الكالسیوم 

 
 
 
  

 3 الشكل
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ونسكب فیه عند اللحظة   CaCO3وم من كربونات الكلسی m=0,3gالكتلة  ندخل في دورق حجمه
t=0 من المحلول  حجما(s) داخل الدورق  نقیس في كل لحظة ضغط غاز ثاني أكسید الفحم

 1-الشكلتحصلنا على البیان الممثل في  EXAOبواسطة القط الضغط لجهاز°25 عند درجة حرارة 

 باالعتماد مثالي CO2في ظروف التجربة یمكن اعتبار الغاز 2-1
 للتفاعل عند  x(t) على جدول التقدم ، أوجد عبارة التقدم

 بداللة :   t اللحظة   

 ، ثم اثبت أن هذا التفاعل تام  حّدد قیمة التقدم النهائي 2-2

 حّدد بیانیا زمن نصف التفاعل  2-3

 ت یطلب استعمال المنظف مركزا خالل عملیة ازالة الترسبا 2-4

 والتسخین ،ماهواثر هذین العاملین على المدة الزمنیة إلزالة الراسب؟ 

 و  R =8.314 SI: یعطى   عّلل اجابتك.

 التجربة الثانیة :
من   لحمض الالكتیك في المنظف التجاري ، نأخذ حجما من أجل تحدید النسبة المئویة الكتلیة  

     بواسطة pHمن الماء المقطر ، ثم نعایر المحلول الناتج عن طریق قیاس الـ100mLونضیف إلیه    (s)المحلول 

 ذي التركیز المولي  محلول هیدروكسید الصودیوم 

 لمحلیلمّثل برسم تخطیطیي التركیب التجریبي للمعایرة معینا أسماء امعدات زا -1

 اكتب المعادلة الكیمیائیة المنمذجة للتحول الحادث أثناء المعایرة .  - 2

 یمثل الشكل المنحنیین البیانین : - 3

 في رأیك ، ما هو سبب اضافة الماء - أ

 ؟ هل یؤثر االمقطر الى الحجم    

 ذلك على حجم األساس المسكوب 

 عند التكافؤ؟ عّلل . 

 احسب التركیز المولي  -ب   

  ثم استنتج التركیز المولي        
 للمنظف التجاري.      
 %Pمن المنّظف التجاري ، ثم استنتج النسبة المئویة  1Lالمتواجدة في  احسب كتلة حمض الالكتیك  -جـ  

 

 - نفسعليكم بالتركيز و الثقة في ال -                      
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  في امتحان البكالورياوفقكم اهللا
 األستاذ : ف . نايت بوزيد
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