تمرين نموذجي مقترح وفق الطريقة الجديدة المتحان شهادة البكالوريا
الجزأين 1و2مستقلين

الجزء االول
.1محلول تجاري  S0يستعمل لتقليص  pHماء حوض سمك يتكون من محلول حمض كلور
الماء )) (H3O+ + Cl – (aqذات تركيز مجهول . C0
نقوم بتخفيف المحلول  05 S0مرة فنحصل على محلول  Sتركيزه  Cنعاير  VA= 20mlمنه
بواسطة محلول هيدوكسيد الصوديم تركيزه  cB = 4,0  10 –2 mol.L–1.فنحصل على

منحنى شكل 1

شكل1
 1.1اكتب معادلة التفاعل الحادث
 1.1عرف نقطة التكافؤ ,استنج تركيز المحلول  Sثم تركيز المحلول S0
 .1يحتوي ماء حوض السمك على شوارد البيكربونات )) HCO3-(aqالتي تتفاعل مع شوارد
الهيدرونيوم  H3O+المظافة من المحلول التجاري السابق داخل الحوض.
معادلة التفاعل المنذج للتحول هيي:
) ( HCO3– (aq) + H3O+ = CO2 (aq) + 2 H2O
1.1ا وجد عبارة ثابت التوازن  Kبداللة ثابت الحموضة  KA:للثنائية
)CO2(aq), H2O / HCO3– (aq
 1.1احسب قيمته علما ان KA = 10–6,4

الجزء الثاني

من المواد اللتي يفرزها السمك في الحوض مادة اليوريا  (NH2)2COتفككها يؤدي الى تشكيل
شوارد االمونيوم  NH4+وفق المعادلة التاالية:
)(NH2)2CO (aq) = NH4+ (aq) + OCN– (aq

.ناخذ من الحوض حجما  V=20mlمن محلول  (NH2)2COتركيزه .C=0.02mol/l
1.1انجز جدول تقدم التفاعل
 1.1اوجد العالقة بين تركيز NH4+وتقدم التفاعل .x
 1.1احسب تقدم االعظمي للتفاعل xmax
 .1نمثل منحنى تقدم التفاعل xالسابق بداللة الزمن فنحصل على شكل 1

)X(mmol

شكل1
 1.1اوجد نسبة تقدم التفاعل في اللحظة t=110min
 1.1اكتب عبارة السرعة الحجمية للتفاعل ثم بين كيف تتطور بداللة الزمن باستعمال المنحنى
 1.1علما ان تركيز شوارد االمونيوم النهائي هو[NH4+]f = 2,0  10 –2 mol.L–1
احسب نسبة تقدم التفاعل النهائي  ,ماذا تستنتج
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الضباب ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح األرض يتكون من قطرات
مائية
دراسة سقوط قطرة ماء من الضباب:

ﻗطرة ﻣﺎء ﻧﻌﺗﺑرھﺎ ﻛروﯾﺔ اﻟﺷﻛل ذات ﻧﺻف ﻗطرھﺎ ﺗﺳﻘط ﺷﺎﻗوﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﮭواء ﺑدون ﺳرﻋﺔ
اﺑﺗداﺋﯾﺔ ,ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻛرة اﺛﻧﺎء ﺣرﻛﺔ اﺣﺗﻛﺎك ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺷدﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺷﻛل  f=kvﺣﯾث  kﺛﺎﺑت
ρeau= 1000Kg/m3

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺣﺟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎء ھﻲ

و اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺣﺟﻣﯾﺔ ﻟﻠﮭواء ھﻲρair= 1,3kg/m3
 -1ﺑﯾن ان داﻓﻌﺔ ارﺧﻣﯾدس ﻣﮭﻣﻠﺔ اﻣﺎم ﺛﻘل اﻟﻘطرة ﯾﻌطﻰ , g=9.8 m/s2ﺣﺟم اﻟﻛرة
V=(4/3)R3
 -2اوﺟﺪ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ و اﻛﺘﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ  dv/dt+Av=Bﺣﯿﺚ Aو Bﺛﺎﺑﺘﺎن
 اﻋﻄﻲ ﻋﺒﺎرة اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ  vlﺑﺪﻻﻟﺔ g,m,k

 اوﺟد ﻗﯾﻣﺔ  kﻋﻠﻣﺎ ان R=0.782mm, vl=1.96m/s

-2لفهم اكثر ظاهرة الضباب نشاهد بشكل دقيق حبيبا ت الماء باستعمال التجهيز التالى:
رذاذ

لبوس المكثفة
نظارات المشاهدة
 ضع رمز الشحنة التي تظهر على كل لبوس المكثفة
 اوجد المعادلة التفاضلية لتوتر المكثفة uc
t
RC

 بين ان حلها هو من الشكل uC(t) = E(1 – e ) :حيث تمثل Cسعة المكثفة  Rمقاومة
الناقل االومي  Eالقوة المحركة الكهربائية للمولد
-3يوجد تماثل بين حل المعادلة التفاضلية لتوتر المكثفة و حل المعادلية التفاضلية لسرعة القطرة
السابقة والتي ننمذجها كما يلي:

)

 kt
m

v(t) = vL . (1 – e

 اكتب عبارة ثابت الزمن للدارة  RCواكتب عبارة ) uC(tبداللة 
 بمقارنة عبارة ) uC(tو) v(tاوجد عبارة ثابت الزمن لحركة سقوط القطرة
-4الدراسة البيانية للدالتين ) uC(tو( v(tمكنت من رسم المنحنيين شكل 1و شكل ,2باستعمال البيانين:
 اوجد ثابت الزمن الموافق لحركة سقوط القطرة ,استنج قيمة معامل االحتكاك  ,Kهل
يوافق القيمة المحسوبة سابقا
5
 اذا كانت قيمة مقاومة الناقل االومي R=10 احسب قيمة سعة المكثفة C
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dx
تسمح المعادلة التفاضلية + αx = β
dt

(1),...

(حيث  و ثوابت ) بوصف عدد كبير من

الظاهر الفزيائية خالل الزمن مثل شدة التيار ،التوتر ،السرعة و النشاط االشعاع .........
β
α

تذكر ان حلها )  (2)... x(t)= . 1 - e-αt اذا كان

   0و x(t) = X 0e - αt

اذا كان (  = 0حيث X0

ثابت)
الجزء 1في مجال الظواهر الكهربائية
ف هذا المجال ندرس دارة كهربائية تتكون من وشيعة كهربائية ذاتيتها  Lمقاومتها الداخلية = r
 11,8 وناقل اوم مقاومته  ، R = 12 الدارة مغذاة بمولد التيار المستمر قوته المحركة
الكهربائية E = 6,1 V
الشكل  1يمثل تطورشدة التيار بداللة الزمن

شكل1

)1
)2
)3
)4

عين مدة النظام االنتقال و شدة التيار ف النظام الدائم
عين عبارة ثابت الزمن ثم احسب قيمته
استنج قيمة ذاتية الوشيعة L
اوجد المعادلة التفاضلية لشدة التيار

Rr
 بالمطابقة مع المعادلة  1بين ان
L

  ثم عين عبارة 

ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺨﺎﻣﺲ ) :
ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟ
المعادلة 04ﻧﻘﺎﻁ
ﻧﻘﺎﻁ() i(tبداللة }{r, R, L et E
الزمنية
استنتج

 بين ان هذا الحل صحيح

الجزء الثاني:في مجال الميكانيك
ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺮﺓ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ  ،ﻛﺘﻠﺘﻬﺎ  ،mﰲ ﻣﺎﺋﻊ ﻛﺘﻠﺘﻪ ﺍﳊﺠﻤﻴﺔ  ، ρ fﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﺮﳎﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﺑﺮﺳﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﺳﺮﻋﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻄﺎﻟﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺤﲎ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺭﻗﻢ  2ﺍﳌﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ  2ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﺎﺩﻟﺘﻪ :
)

t
−.
0,132

 v (t ) = 1,14 ⋅ (1 − eﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ  m ⋅ sﻭ ﺍﻟﺰﻣﻦ  tﺑـ . s
−1

 - Iﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻨﺤﲎ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻟﺘﻪ :

) V( m / s

 /ﺃﺫﻛﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺻﺤﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺤﲎ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺭﻗﻢ  1-ﻫﻮ:

• ﳐﻄﻂ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﳘﺎﻝ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺣﺘﻜﺎﻙ .

2

• ﳐﻄﻂ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﳘﺎﻝ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﺃﺭﲬﻴﺪﺱ.

1

• ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﳊﻈﺔ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ.
0,25

)t(s

شكل2

 / 2ﻫﻞ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺤﲎ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﻗﻢ ))((2
/
dv
 / 3ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻫﻲ + 7,58.v = 8,64 :
dt

ﰒ ﻋﲔ ﻗﻴﻤﺔ  αﻭ . β

 - IIﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ :
 -ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻲ ﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﻮﻻﺫ ﻛﺘﻠﺘﻬﺎ  m = 32gﻭﺣﺠﻤﻬﺎ . V

 ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ . g = 9,80 m.s −2 ﺗﻌﻄﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ . f = - k v : //1ﺃﺣﺺ ﰒ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ .
 / 2ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻨﻴﻮﺗﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺓ  ،ﻭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻗﻮﱄ ﻣﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ ،ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ

 ρ f ⋅V 
dv k
+ v = 1−
ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ⋅ g :
dt m 
m 

)).(((3

 / 3ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺘﲔ )) ((1ﻭ )) ((3ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻞ  ، βﰒ ﺣﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﺃﺭﲬﻴﺪﺱ ﺍﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﳍﺎ ﺍﻟﻜﺮﺓ ؟
 //4ﺃﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﳊﺪﻳﺔ  VLﻭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ  kﻭ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ . t = 0 s

في مجال النشاط االشعاعي
11

نستخدم النظائر االشعاعية في البيولوجيا و في البحث الطبي كرسامات احد ها نظير C
تطور النشاط االشاعي للنظير  11Cمكن من رسم منحنى شكل 3

شكل3

.1
.2
.3
.4

باستعمال التحليل البعدي اوجد وحدة (ثابت النشاط االشعاعي)
باستعمال البيان اوجد قيمته مستنجا زمن نصف العمر  tl/2بعد إعطاء تعريفه
اوجد عبارة النشاط االشعاعي ) A(tبداللة  ، A0وt
باستعمال اجابتك في السؤال  3والمعادلة التفاضلية  1اوجد بدون برهان المعادلة
التفاضلية للنشاط االشعاعي
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