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 على المترشح أن ٌختار أحد الموضوعٌن التالٌٌن         

 :الموضوع األول

  نقطة13 :الجزء األول

  7نقاط :التمرٌن األول

I)  ٌستعمل الدٌوان الوطنً لألرصاد الجوٌة ألجل معرفة تركٌب الغالف الجوي بالون مسبار،من

المطاط الخفٌف المّرن معبأ جدا بالهٌلٌوم ،معلق به علبة تحتوي على تجهٌز علمً لرصد الطقس 

 .و اإلتصال الالسلكً بالمحطة 

 عن سطح األرض،حٌنئذ تفتح مظلة هبوط العلبة المتصلة hٌنفجر بالون المسبار عندما ٌصل إلى إرتفاع

  (علبة+ مظلة ) قوة إحتكاك الهواء على الجملة  𝑓ننمذج الشعاع .بها مع التجهٌز فتعٌده إلى األرض 

∙f=k:ب  𝑣2. حٌثK ثابت موجب من أجل إرتفاعات معتبرة ،و 𝑣 بفرض . سرعة مركز عطالة الجملة

  .(الحركة تكون شاقولٌة)أنه ال توجد رٌاح 

 ما هو المرجع المناسب لدراسة حركة مركز عطالة الجملة ؟(1

𝑡 فً بداٌة السقوط ( علبة+ مظلة)مّثل القوى المؤثرة على مركز عطالة الجملة  (2 = ننسب  . 0

,𝑂 الحركة إلى محور شاقولً موجه نحو األسفل  𝑖  . 

 .خالل النظام اإلنتقالً و فً النظام الدائم (علبة+ مظلة)عطالة الجملة مّثل القوى المؤثرة على مركز (3

𝐹Aأعط العبارة الحرفٌة الشعاعٌة لدافعة أرخمٌدس (4
     . 

 .أعط نص القانون الثانً لنٌوتن، ثم أكتب العبارة الشعاعٌة للقوى المطبقة على الجملة خالل النظام اإلنتقالً(5

ٌّن أّن المعادلة التفاضلٌة للسرعة تعطى من الشكل  (6 : ب
𝒅𝒗(𝒕)

𝒅𝒕
+

𝒌

𝒎
𝒗𝟐 +  

𝑭𝑨

𝒎
− 𝒈 = 𝟎 

 . فً الجملة الدولٌة للوحداتKباستعمال التحلٌل البعدي حّدد وحدة .  ثم أحسب قٌمتها𝑣𝐿إستخرج عبارة السرعة الحدٌة  (ـأ6

 -:  هtًبرهن أّن عبارة تسارع مركز عطالة الجملة عند اللحظة  (ـ ب6
𝒌

𝒎
𝒗𝟐 +  𝒈 −  

𝑭𝑨

𝒎
 = 𝒂 ثم إستنتج عبارة، 

 .، ثم أحسب قٌمتهt=0تسارع مركز عطالة الجملة عند اللحظة 

ٌّن قٌمة تسارع مركز عطالة العلبة فً هذه الحالة:ـ نعتبر اآلن أّن حركة سقوط العلبة هً حركة سقوط حر  .ع

  من سطح األرض دون سرعة إبتدائٌة ،أنجز الحصٌلة الطاقوٌة للجملة1000mـ إذا إعتبرنا أّن العلبة سقطت من إرتفاع

 باستعمال معادلة إنحفاظالطاقة،أحسب سرعة. و لحظة إرتطام العلبةباألرضt=0بٌن اللحظتٌن  (األرض+علبة )

𝑘𝑚 العلبة لحظة إرتطامها باألرض ب    . 

 نعتبر أّن المستوي المرجعً لحساب الطاقة الكامنة الثقالٌة هو مستوي سطح األرض

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com



 ـ ماذا تتوقع أن ٌحدث للعلبة فً هذه الحالة مع التعلٌل؟و ماذا تستنتج؟

 (أرسم كٌفٌا البٌانٌن) a=D(t) و بٌان التسارع v=f(t)بٌان السرعة: ـ ماذا تتوقع شكل البٌانٌن 

k=1,32SI ،𝐹𝐴: ٌعطى = 3𝑁 ، g=9,80𝑚 ∙ 𝑠− 2 ، m=2,5kg 

II)  نرمز لنواة ذرة عنصر الهٌلٌوم بالرمز𝐻𝑒2
 ؟(4،2) ،ماذا تعنً الداللتٌن 4

 .ـ عّرف ظاهرة النشاط اإلشعاعً واعط خصائصه(ج

𝐻𝑒2ـ خالل أي نمط من التفكك اإلشعاعً ٌتم إصدار نواة الهٌلٌوم (د
  ؟4

𝐻𝑒2: ـ أحسب طاقة الربط لألنوٌة التالٌة (ه
4 ،   𝑃𝑏82

206 ، 𝑃𝑜84
 . ثم إستنتج طاقة الربط لكل نّوٌة لألنوٌة الثالثة السابقة210

𝑃𝑏82ـ ما هً النواة األكثرإستقرار من بٌن النواتٌن (و
206 ، 𝑃𝑜84

 .بعدها إستنتج أٌهما نواة أم و أٌهما نواة بنت .210

المذكورة )عندما تتفكك إشعاعٌا ٌتم إصدار نواة الهٌلٌوم و تنتج نواة البنت  (و)ـ إذا علمت أّن نواة األم المذكورة فً السؤال 

 أكتب معادلة التفكك اإلشعاعً ((و)فً السؤال

m 𝐻𝑒2: تعطى
4  = 4,0015𝑢 ، m 𝑛0

1  = 1,008866𝑢 ،m 𝑝1
1  = 1,00728𝑢،𝐶2 = 931,494𝑀𝑒v

𝑢  

m 𝑃𝑏82
206  = 205,9494𝑢 ،m 𝑃𝑜84

210  = 209,9553𝑢 

 

  6نقاط :التمرٌن الثانً

ٌّن فً الشكل   :و الذي ٌتكون من العناصر الكهربائٌة التالٌة أ نحقق التركٌب التجرٌبً المب

،ناقالن أومٌان حٌث C،مكثفة فارغة سعتها Eـ مولد كهربائً قوته المحركة الكهربائٌة 

R1 = 𝑅2 = 𝑅 وشٌعة صافٌة ذاتٌتها،L 

 : 2  و  1 ـ قاطعة مزدوجة ذو بادلتٌن

I)  عند اللحظةt=0 كٌف نسمً الدارة فً هذه الحالة؟: 1  نضع البادلة فً الوضع 

ٌّن على الشكل   الجهة اإلصطالحٌة للتٌار الكهربائً فً الدارة، مّثل التوتر  أ ـ ب

 .𝑅1الكهربائً بٌن طرفً المكثفة و بٌن طرفً الناقل األومً

 . 𝑢𝐶 𝑡ـ أكتب المعادلة التفاضلٌة التً ٌحققها التوتر الكهربائً بٌن طرفً المكثفة

= 𝑢𝐶 𝑡ـ برهن أّن العبارة التالٌة  𝑎 + 𝑏𝑒− 𝛼∙𝑡 تشكل حال للمعادلة 

 .a ,b,𝛼التفاضلٌة،ٌطلب تعٌٌن الثوابت 

 .𝛼ـ أعط التحلٌل البعدي للمقدار 

II)فً لحظة نعتبرها مبدأ لألزمنة  2 ننقل البادلةإللى الوضع: 

  ًجد المعادلة التفاضلٌة التً تحققها شدة التٌار الكهربائi(t). 

  حل المعادلة التفاضلٌة تعطى بالعبارة :i(t)=A𝑒𝛿∙𝑡 + B جد الثوابت ،A,B,𝛿 

  1   أحدهما ٌوافق البادلة و هً فً الوضع  د  و ج بواسطة برمجٌة خاصة تحصلنا على المنحنٌٌن البٌانٌٌن  

 : 2 و اآلخر ٌوافق البادلة و هً فً الوضع 

 أرفق كل منحنى بالوضع المناسب للبادلة مع الشرح. 

  جد قٌمة المقادٌر  د  و ج باستغالل المنحنٌٌن البٌانٌٌن L ,C ,R,E. 

 ما هو سلوك الوشٌعة العادٌة عند النظام الدائم؟ 

 ما هو سلوك الوشٌعة الصافٌة عند النظام الدائم؟ 

  كٌف نربط راسم اإلهتزاز المهبطً لمشاهدة التوتر الكهربائً بٌن طرفً الوشٌعة و الناقل األومً فً آن واحد و هذا

 . 2 عند وضع البادلة فً الوضع

  ما هو الجهاز الذي ٌسمح بمشاهدة تغٌر شدة التٌار الكهربائً المار فً الدارة بداللة الزمن ؟هل ٌمكن مشاهدة هذا التغٌر

  2  حٌث البادلة فً الوضع i(t)كٌف ٌمكن إستنتاج (ال)باستعمال راسم اإلهتزاز المهبطً؟ إذا كان جوابك ب
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  𝟕نقاط :الجزء الثانً

  𝟕نقاط :التمرٌن التجرٌبً

 . من التمرٌن II  مستقل عن الجزء  I الجزء 

I)  فً حصة األعمال المخبرٌة،قسم األستاذ التالمٌذ إلى مجموعتٌن،حٌث كلف كل مجموعة بعمل محدد: 

𝐻3𝑂 𝑎𝑞  لحمض كلور الهٌدروجٌن  𝑆0  قامت هذه المجموعة بتحضٌر المحلول :ـ المجموعة األولى  
+ ,𝐶𝑙 𝑎𝑞  

−  تركٌزه  

𝑉0 وحجمه 𝐶0المولً  = 50𝑚𝐿 224 و ذلك بإذابة حجما قدرهmL من غاز كلور الهٌدروجٌنHCl ًفً الماء المقطر ف 

 :pH=0,70فكانت قٌمته  𝑆0  المحلول PHالشروط التجرٌبٌة،بعد ذلك تّم قٌاس 

 المحلول المائً؟pHبماذا تتعلق /1س

 .أحسب التركٌز المولً للمحلول الناتج/2س

𝜏𝑓أنشئ جول تقدم التفاعل ،ثم برهن العالقة /3س =
10−𝑝𝐻

𝐶0
 ماذا تستنتج؟ .𝜏𝑓، أحسب 

V1 لحمض كلور الهٌدروجٌن حجمه  𝑆1 لمحلول أرادت هذه المجموعة تحضٌر /4س = 100𝑚𝐿تركٌزه  

𝐶1 المولً  = 0,1𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿−1 و ذلك إنطالقا من المحلول  𝑆0  ما هو الحجم،𝑉0
 الواجب أخذه للحصول  𝑆0 للمحلول ′

 .أذكر البروتوكول التجرٌبً لهذه العملٌة. 𝑆1 على المحلول 

 و كربونات  𝑆1  قامت هذه المجموعة بالمتابعة الزمنٌة للتحول الحادث بٌن محلول كلور الهٌدروجٌن:المجموعة الثانٌةـ 

ٌُنمَذج هذا التفاعل بالمعادلة التالٌة 𝐶𝑎𝐶𝑂3 Sالكالسٌوم الصلبة  ،: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑆 + 2𝐻3𝑂 𝑎𝑞  
+ → 𝐶𝑎 𝑎𝑞  

2+ + 𝐶𝑂2 𝑔 + 3𝐻2𝑂 𝑙  

θلدراسة حركٌة هذا التفاعل التام فً درجة حرارة  = 25O C إقترح أحد التالمٌذ المتابعة الزمنٌة عن طرٌق قٌاس الناقلٌة 

محلول حمض t=0 من كربونات الكالسٌوم فً حوجلة و أضاف إلٌها فً اللحظة m=5gالنوعٌة،حٌث وضع كتلة قدرها 

 : المحضر من طرف المجموعة األولى،النتائج المتحصل علٌها مدونة فً الجدول التالً 𝑆1 كلور الهٌدروجٌن 

 
 .جد كمٌات المادة اإلبتدائٌة للمتفاعالت/أ

 .أنشئ جدول تقدم هذا التفاعل الكٌمٌائً،أحسب قٌمة التقدم األعظمً،ثم حّدد المتفاعل المحد/ب

=x(t):  تعطى كالتالtًإذا علمت أّن عبارة تقدم التفاعل الكٌمٌائً عند اللحظة /ج
𝛔 𝐭 −𝛔𝟎

𝛔𝐟−𝛔𝟎
𝐱𝐦𝐚𝐱 
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 t=0 الناقلٌة النوعٌة عند اللحظة σ0 الناقلٌة النوعٌة النهائٌة ،t،σf الناقلٌة النوعٌة عند اللحظة  σ 𝑡حٌث 

≥0 على ورق ملٌمتري فً المجال الزمنً x=f(t)أكمل ملئ الجدول،ثم أرسم المنحنى البٌانً / د 𝑡 ≤ 90𝑠. 

ٌّن قٌمته ،ثم إستنتج التركٌب المولً للمزٌج النهائً عند هذه اللحظة/ ه  .عّرف زمن نصف التفاعل ثم ع

𝐻3𝑂برهن أّن التركٌز المولً للمحلول بشوارد الهٌدرونٌوم/و
𝑡1عند اللحظة +

2 
 : ٌعطى بالعالقة 

 H3O+  1
2  = C1 − 10xmax ثم أحسب قٌمة هذا التركٌز. 

= M O: تعطى الكتلة المولٌة الذرٌة 16g ∙ mol−1 ،M 𝐻 = 1g ∙ mol−1،M Ca = 40g ∙ mol−1 

II)  ٌّز برائحة الفراولة ،ناتج من تفاعل الحمض 2 األستر بوجود وسٌط  𝐵  و الكحول  𝐴 ـ مٌثٌل بروبانوات اإلٌثٌل المم

،فنحصل فً نهاٌة عملٌة اإلصطناع  B من الكحول 0,20molمع    A من الحمض 0,20mol،حٌث نفاعل 𝐶 مناسب 

 . من الحمض و الكحول  0,066molعلى 

 .ـ أعط الصٌغة الجزٌئٌة نصف المفصلة لهذا األستر1

 . 𝐵  و  𝐴  مع تحدٌد صنفه،أذكرإسم المركبٌن  𝐵  و للكحول  𝐴 ـ إستنتج الصٌغة الجزٌئٌة نصف المفصلة للحمض 2

  الذي إستعملناه ؟ 𝐶 ـ ما هو الوسٌط 3

 .حّدد التقدم األعظمً ثم إستنتج قٌمة التقدم النهائً .ـ أنجز جدول تقدم تفاعل األسترة 4

  صحٌح؟2هل صنف الكحول المذكور فً السؤال . ـأحسب مردود األسترة 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنتهى الموضوع األول                                                                                                                            
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