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  Cعند درجة حـرارة ثابتـة  ) H2O2(aq)كسید الھیدروجین محلول لبیرو أ( ماء األوكسیجینيلل  الذاتيتفككالندرس 
° 15=θ .  

  
                          :التفكك الذاتي للماء االكسیجیني بالتفاعل ذي المعادلة الكیمیائیة التالیة نمذجي  

2H2O2 (aq)                     2H2O(l)   + O2(g) 
 ھو  في شروط التجربةالمنطلق ثابتا وأن الحجم المولي للغاز أن حجم المحلول يبقى في كامل الدراسة نعتبر

Vm=24 L/moL.  
  المولي من محلول الماء األوكسیجیني تركیزه  t = 0s  vs = 500 mLنأخذ عند اللحظة  

  C0  =8,0 . 10-2mol/L     ه كل أربع دقائق فنحصل على م ونقیس حج المنطلقنجمع غاز ثنائي األوكسجین
   :الجدول التالي

  
  
  
  
  

  .قدم التفاعللت جدوال نجز أ   -1
 C0، VS،Vm من كل بداللة t لحظة  كلفي]H2O2 [ تركیز الماء األوكسیجیني التي تعطي استنتج العالقة  -2
  . VO2و
  .أعاله  الجدولمأل اتمم -3
  .وھذا باختیار سلم مناسب     ]f(t)  ] H2O2= :رسم المنحنى البیاني  أ4
      .  ]H2O2 [ة الحجمیة للتفاعل بداللة التركیزأعط عبارة السرع -5
 كیف تتغیر سرعة    t2 =24min  وt1 = 4minاحسب قیمة السرعة الحجمیة للتفاعل عند اللحظتین  -6

  .التفاعل مع الزمن؟علل
  .احسب زمن نصف التفاعل -7
  C  ° 30='θ درجة حرارة التجربة السابقة عند إذا أعدنا نفس ]f(t] H2O2=(ارسم كیفیا شكل المنحنى   -8
  
  
  

 

40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 t(min) 
300 294 288 276 253 234 204 162 114 60 0 V02(ml) 

           [H2O2] (mol/l) 
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   8من 2 صفحة

)   03نقاط(  
 وناقل اومي Eمولد مثالي يعطي توتر ثابت :لدينا دارة تسلسلیة تشتمل على ) 1الشكل  (   ة في التركیب

 .قاطعة، راسم اھتزاز مھبطي، L ، وذاتیتھا Ω r=20 وشیعة مقاومتھا الداخلیة ،Ω R=100 مقاومته
0tعند اللحظة      ):2الشكل  (   نغلق القاطعة فیظھر البیان =

    
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
 
 . بداللة شدة التیارYB أكتب عبارة التوتر الكھربائي الذي يظھر في المدخل -1
  المار بالدارة عند الحصول على النظام الدائم   I0  الكھربائي أوجد القیمة العددية لشدة التیار-2
 أنھاالمار في الدارة ثم بین i(t)الكھربائي لیة للتیار ضالتفا  المعادلة نون جمع التوترات اوجد قابتطبیق   -3

  :تقبل حال من الشكل
i(t)= ( E/R+r )x(1+e-(R+r) t/L)  

   .Eاحسب قیمة  -4
 .Lثم استنتج قیمة ذاتیة الوشیعة .τثابت الزمن  باالستعانة بالبیان حدد قیمة -5
 .الكھربائیة المخزنة في الوشیعة في حالة النظام الدائم احسب قیمة الطاقة-6
   

4 
Cl35تقذف عینة من نظیر الكلور 

Cl35تلتقط النواة .  المستقر بالنیترونات17
   نیترونات لتتحول إلى نواة مشعة17

XA
Zتوجد ضمن قائمة األنوية المدونة في الجدول التالي :  

Cl38  النواة 
17  Cl39

17  Si31
14  F18

9  N13
7  

)زمن نصف العمر  )st
2
1  2200  3300  9430  6740  594  

XAعة النشاط اإلشعاعي لعینة من سمحت متاب
Z برسم المنحنى ( ) ( )tf

N
tN

0

   الموضح بالشكل =

0t عدد األنوية المشعة الموجودة في العینة في اللحظة 0N: حیث  =.  
        ( )tNة الموجودة في العینة في اللحظة  عدد األنوية المشعt.  

( عرف زمن نصف العمر -أ)  1
2
1t(.  

XA عین قیمة زمن نصف العمر للنواة -    ب
Zبیانیا .  

 أوجد العبارة الحرفیة التي تربط -أ)  2
2
1t بثابت التفكك λ.  

XA ثابت التفكك للنواة λ أحسب قیمة -    ب
Z.    

XAباالعتماد على النتائج المتحصل علیھا و القائمة الموجودة في الجدول عین النواة )  3
Z .  

Cl35 أكتب معادلة التفاعل المنمذج لتحول النواة) 4
XA إلى النواة 17

Z.  
  .عرف طاقة الربط النووي) 5
  :أحسب باإللكترون فولط و بالمیغا إلكترون فولط ) 6
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   8من 3 صفحة

XA طاقة الربط للنواة -     أ
Z   

  . طاقة الربط لكل نوية-    ب

:  المعطیات 
( ) ( ) ( )
( )  j 1,6.10  eV 1         m/s 3.10C     u 96011,37m

u 00866,1m      u 00728,1m     kg10.66,1u1
19-8

X

np
27

===

===
+

−

  

  
  

  
   

3.5 
  
  .  غاز يعطي عند انحالله في الماء محلوال أساسیا NH3) النشادر (    األمونیاك  
   ما ھو األساس حسب برونشتد ؟ – 1 
  .حمض الداخلتین في التفاعل / أساس :  أكتب معادلة انحالل ھذا الغاز في الماء مبینا الثنائیتین – 2 
  : تساويCb = 10-2 mol .l-1عیة لمحلول غاز نشادر تركیزه المولي الناقلیة النو– 3 

σf = 10.9  mS .m-1                                   عند الدرجة C  25° 
    
أكتب عبارة الناقلیة النوعیة لمحلول األمونیاك بداللة التراكیز المولیة لألفراد الكیمیائیة المتواجدة عند حالة  :   أ

  .  الناقلیات النوعیة المولیة للشوارد التوازن و
نھمل التفكك الشارد . ( أحسب التركیز المولي النھائي لألفراد الكیمیائیة المتواجدة في محلول األمونیاك  :  ب

  .) للماء 
  . لتفاعل تفكك غاز النشادر في الماء Kاكتب عبارة ثابت التوازن   : ج 
NH4 للثنائیة  K Aالسابق و ثابت الحموضة  Kأوجد العالقة بین ثابت التوازن  : د 

+
(aq) / NH3(ag)  أحسب ثابت ، 

   . pKaالحموضة ، واستنتج قیمة الـ 
 من محلول األمونیاك السابق Vb = 20mL لحجم قدره  pH mètre مترية بواسطة جھازpH نحقق معايرة – 4 

   .  Ca = 2 . 10-2 mol / Lتركیزه المولي  ) -H3O+ + Cl( بواسطة محلول  حمض كلور الماء 
  . أكتب المعادلة الكیمیائیة المنمذجة للتفاعل الحادث  :   أ – 4  
  ما ھو الحجم الالزم إضافته من محلول حمض كلور الماء حتى يحدث التكافؤ ؟  : ب – 4  
 9.2يساوي  المحلول pH من محلول حمض كلور الماء لمحلول األمونیاك نجد 5mLبّین أنه عند إضافة  : ج – 4  
 .   

λ (NH4:    يعطى 
+ )= 7.4 mS . m2. mol-1  ;  λ (OH-) = 19.2 mS .m2. mol-1   ; Keau = 10-14 ( 25°C )   

  
  
  

t(s) 

( )
0N
tN  

310 

1 

0 
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3.5 
نترك كرية مغمورة كلیا في الماء السكري بدون سرعة .لدراسة حركة سقوط كرة معدنیة في ماء سكري 

 الكرة تبلغ في فترة وجیزة السرعة أنبین   تسجیل حركة مركز عطالة الكرية.اقولیا ابتدائیة لتسقط سقوطا ش
  .m/s 0.8=   VL الحدية
  ؟ھي القوى المطبقة على الكرية ما -1
 F=-kV  وھي Vالسرعة تتناسب مع على الكرية السكري  شدة االحتكاك التي يطبقھا الماءإننعتبر  -2
 ھذه المعادلة يمكن كتابتھا أنللحركة ثم بین  ادلة التفاضلیةبتطبیق القانون الثاني لنیوتن اوجد المع  - أ

  . ثابتانBوAَ  حیثdV/dt=A - BV   على الشكل
 . بداللة المعطیاتBوAھي عبارة كل من  ما  -  ب
 . قیاسھا ةوحدد وحد  A قیمةاحسب  -  ت
  .Bاوجد عبارة السرعة الحدية التي تكتسبھا الكرية واستنتج قیمة  -3

 τثم استنتج عبارة وقیمة C  قیمةادلة التفاضلیة حدد  حل للمع V=VL+Ce-atأنبین  -4
         V=  2.1x10-6m3  حجم الكرية ،kg   K  m=1.7x10-2    كتلة الكرة:يعطى 

 kg.m -3    10 3 x 1.2 = Þ،   1 -g=9.8N.kg  الكتلة الحجمیة للماء السكري   
     

  

03 
  :       نصفي عمود   

Lmolصفیحة من الرصاص مغمورة داخل محلول نترات الرصاص تركیزه :             النصف األول  /1.0.   
Lmolسلك من الفضة مغمور داخل محلول نترات الفضة تركیزه :              النصف الثاني  /100.5 2−×.  

شاردة الفضة و يكون حجم محلول ھو / الموجب ھو نصف عمود فضةجھاز الفولط متر يبین أن القطب
mLV 200=.   

28108.6يعطى ثابت التوازن    ×=K   
  . ضع تمثیال لھذا العمود – 1          
-عل أكسدةمعادلة التفا  أكتب المعادالت النصفیة اإللكترونیة التي تحدث عند المسرين و كذلك – 2          

  .إرجاع 
  . ثم عین جھة التطور التلقائي للجملة االبتدائي أحسب كسر التفاعل – 3          
mAI نفرغ العمود في مقاومة و نقیس شدة التیار فنجد – 4              .h1 جالل =100

  .مر في الدارة الخارجیة  أحسب كمیة الكھرباء التي ت–                   أ 
  . خالل ساعة واحدة شربی عین التراكیز في كل –                   ب 
   أحسب كتلة المعدن الناتج ؟ و المختفي ؟ -                  جـ 

    
molgAg:          تعطى  /9.107=   ،   molgpb /2.207=  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

 

  
بالتوفيق والنجاح يف 
  شهادة البكالوريا
  أن شاء اهللا

  شايب عبد اخلالق
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04 
0t   في اللحظة  mL500V1 ، نمزج حجما =  لبیروكسو ديكبريتات البوتاسیوم 1S من من محلول =

)OSK2( )aq(
2
82)aq(

−+ L/mol105,1c ذي التركیز المولي + 2
1

mL500V2 مع حجم =×−   2S من محلول =

)IK(لیود البوتاسیوم  )aq()aq(
−+    .2c ذي التركیز المولي +

نعاير ثنائي . في لحظات مختلفة ، نقوم بأخذ أجزاء متساوية من المزيج و نبردھا بوضعھا في الجلید الذائب 
]I[یمیائي ، ثم نرسم المنحنى الذي يمثل تغیرات التركیز المولي الیود المتشكل خالل التحول الك )aq(2 بداللة 

  .الزمن 
   لماذا نبرد األجزاء في الجلید ؟-1
   في التفاعلتین  الداخل)dRe/Ox( الثنائیتین أن علمتإذا  -2

  )SO4/   2- I2/I- )         ( S2O8  -2   (   ھما المدروس
  . ما ھو النوع الكیمیائي المرجع ؟ علل -3
  . ما ھو النوع الكیمیائي المؤكسد ؟ علل -4
  . الحادث إرجاع أكتب معادلة تفاعل األكسدة -5
  . للمتفاعالت االبتدائیة عین كمیات المادة -6
   أنجز جدوال لتقدم التفاعل و بین أن البیان الممثل لتغیرات -7

   بداللة الزمن يتطور بنفس الطريقة التي يتطورx تقدم التفاعل 
]t(f]I( بھا البیان  )aq(2   . الممثل في الشكل =

   أحسب السرعة الحجمیة للتفاعل المدروس في اللحظة -8
mn25t =.   

]I[ عین التركیز المولي النھائي لثنائي الیود -9 )aq(2   ثم استنتج المتفاعل المحد ،.  

 عرف زمن نصف التفاعل -10
2

1t و عین قیمته .  

  . لمحلول يود البوتاسیوم 2c أحسب التركیز المولي -11

3.5 
     I/1 الشكلفي الممثلة نعتبر الدارة الكھربائیة :   

     t=0غلق القاطعة في اللحظة          ن
  .عین منحنى التیار الكھربائي في الدارة مع التعلیل -    أ-1  

  . أعط شحنة كل لبوس مع التعلیل -        ب

   بین طرفي الناقل األومي ،RU  مثل بسھم التوتر -         ج
  .اقل أومي  ثم أعط العالقة التي تعبر عن قانون أوم بالنسبة لن

:  بین أن - د        
dt

duRCU C
R =.                                                     

  II (1 -أوجد المعادلة التفاضلیة التي يحققھا التوتر)(tUC.                                      

)()1(: يلي  حل المعادلة التفاضلیة يكتب كما - 2 t
C eAtu α−−=.  

      tuC)( ثم استنتج عبارة ..A ،αنَ  حدد كل م                 
III ( نشاھد على راسم االھتزازات التوتر)(tuC بداللة الزمن 

  :2الشكلفنحصل على المنحنى 
  ، ثم حدد قیمته بیانیا RCن لثنائي القطب بت الزمثا عرف - 1     

.  
=Ω المستعمل األومي علما أن مقاومة الناقل - 2      kR 10  

  .C           استنتج قیمة السعة 
 بالتتابع اللحظتان اللتان يصل فیھما 2t و1t لتكن - 3     
  : لـtuC)(التوتر

[I 2]  (mol/L)x10-3 

t(min) 

 1الشكل 

  2 الشكل
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   8من 6 صفحة

   2t و1tعین بیانیا .  من قیمته األعظمیة 60% و%20      
12 :          و أحسب زمن الصعود حیث  tttm −=   

 علما أن -4    
τ
mt=2ln . استنتج قیمةCرنھا بالقیمة المحصل علیھا بیانیا  وقا.  

                                                                                                               

03 
   . t عدد األنوية الُمشعة لعینة من البولونیوم التي لم تتفكك في اللحظةN(t)لیكن 
 موصل إلى حاسب آلي  αكاشف لإلشعاعات  .  لعدد األنوية المشعة االبتدائيN0  نرمز بـ  t = 0لحظة عند ال

  :يمكن من إعطاء القیاسات التالیة
240 200  150  120  80  40  0  t(jours)  
0.30  0.37  0.45  0.55  0.67  0.82  1  

0N
)t(N

  

              

0N
)t(Nln−  

  .جدولأكمل ال.1

t(f(ارسم على ورقة مللي مترية البیان  .2
N

)t(Nln
0

=−.     

  وھل متوافق مع البیان ،    برر إجابتك؟. ما ھي العبارة الحرفیة لقانون التناقص اإلشعاعي . 3
   .210 للبولونیوم λباستعمال البیان أحسب ثابت التفكك اإلشعاعي .1.4
     .τعین قیمة ثابت الزمن .2.4
  عین زمن نصف العمر لھذه العینة؟.3.4

03 
Aq NH4  (منیوم صیغتهلكلور األ S0من محلول  V0= 80 ml  لدينا حجم

+
aq

  CL- ( تركیزه C0=10-3 mol.l- 1. 
  .5.2 ھذا المحلول يعطي القیمة PHقیاس-1 

  .منیوم مع الماءكتب معادلة تفاعل شاردة األأ  - أ
 .نه حمض ضعیفأبین . ارة عن حمضعباألمنیوم  شاردة   -  ب
 .منیوملیھا شاردة األإ حمض التي تنتمي /ساسأ للثنائیة Kaموضةحثابت ال  عبارةعط  أ-ج 
   .ساس والحمض المشكلین للثنائیة السابقة وتركیزي النوعین األ pka اللةبد PH  عبارة الستنتجأ- د
 
   :لنسبةوجد قیمة اأ. 9.2ة يساوي ی لھذه الثنائ pka نأعلما -ھ

                                                                                    
  .قلیةأھو النوع الكیمیائي الذي يمثل   ما

  3mol.l- 1. = C1-10  تركیزهاالصود من محلول  V0 = 20 mLحجم  S0 ل نضیف -2
  .اكتب معادلة التفاعل الحادث-أ

نواع الكیمیائیة عند  الموافق لھذا التفاعل بداللة تراكیز مختلف األkن عبارة ثابت التوازستنتجأ - ب
            .التوازن

  .الجداء الشاردي للماء  ke حیث .ka/ke= Kيمكن كتابة بالشكل K ن أبین  - ج
   .pke=14ن أ علما Kحسب قیمةأ-  د             
  . النھائیةPH  أ لحسب قیمةأ .ن التفاعل تامأبفرض -  ھ              

   

3.5 
  المعلم المركزي الشمسي تتحرك األرض على مسار دائري مركزه مركز الشمس ونصف قطره  في

r = 1,5 .1011 m منتظمة حركتھا دائرية أن  ونفرض   
  ى األرض  بتطبیق قانون الجذب العام ، أكتب العبارة الشعاعیة للقوة التي تؤثر بھا الشمس عل– 1     

  . بتطبیق القانون الثاني لنیوتن ، أكتب العبارة الشعاعیة  للقوة المطبقة على األرض – 2    
   
  

  ] األساس  [ 

 ]  الحمض  [ 
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     G ،  SM،   r بداللة  an  ألناظمي أوجد  عبارة  التسارع – 3   
                                                                    ض حول الشمس بحركة   في حالة دوران األرV ، r:  بداللة an  ألناظميأكتب عبارة   التسارع  -  4    

   .دائرية منتظمة 
  .  أوجد عبارة سرعة دوران األرض حول الشمس  ، ثم أحسب  قیمتھا  – 5    
    لألرض حول الشمس ، ثم أحسب قیمته  T أوجد عبارة الدور – 6    
ماھو القانون الذي . ؟ة للدور توافق  القیمة الحقیقیة لدور األرض  حول  الشمس  ھذه القیمھل  – 7    

  .اعتمدت علیه لتبرير االختالف
  

                                                                                                              MT = 5,98.1024 Kg:    كتلة األرض :معطيات 
     MS = 1,98.1030 Kg:    كتلة الشمس                             

    G = 6,67.10-11:   ثابت التجاذب الكوني                                             
   

03 
βαتسمح المعادلة التفاضلیة  =⋅+ x

dt
dx الشدة، : الظواھر الفیزيائیة المتغیرة خالل الزمن بوصف عدد كبیر من

  :نذكر أن ھذه المعادلة رياضیا تقبل على الخصوص حلین ھما. ة، مقدار يمیز النشاط اإلشعاعيالتوتر، السرع

( ) ( ) ( )1.....1 tetx α

α
β )  و β≠0 إذا كان =⋅−− ) ( )2.....0

teXtx α−⋅= 0إذا كان=β.  

 بواسطة برمجیة خاصة التي fρ، في مائع كتلته الحجمیة m حركة سقوط كرة معدنیة، كتلتھا لدراسة

  :سمحت برسم تطور سرعة مركز العطالة بداللة الزمن، فتم الحصول على المنحنى البیاني التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :استغالل معادلة المنحنى البیاني -1
 

  : رياضیة المرفقة بالمنحنى البیاني تحقق العالقة المعادلة ال

( ) )1(14,1 132,0
t

etv
−

)، حیث =⋅− )tv1ل  مقدرة با−⋅ sm و الزمن tبالثانیة s.  
  ).1(ھذه المعادلة تتطابق مع  المعادلة رقم 

 و النسبة αعین قیمة كل من / أ
α
β . أعط، بدون تبرير، وحدة النسبة

α
β.  

)أثبت أن المعادلة التفاضلیة التي تقبل كحل المعادلة / ب )tvتحقق الكتابة العددية التالیة          :

64,858,7 =+ v
dt
dv .  

  :ئیةدراسة الظاھرة الفیزيا -2
  .أحص القوى المطبقة على الكرة، ثم مثلھا في شكل/ أ

  .طّبق القانون الثاني لنیوتن على الجملة المتمثلة في الكرة/ ب
gm الكرة المستعملة في تحقیق الدراسة ھي كرة من فوالذ كتلتھا  -3   .V وحجمھا =32

2.80,9لدراسة ھو تسارع الجاذبیة في مكان ا −= smg.  

( )1.m sν −

0,10 

0,20 

( )t s
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   8من 8 صفحة

f: تعطي قوى االحتكاك المطبقة على الكرة بالعبارة k v= − ⋅
ur r

.  
)باستعمال محور شاقولي موجه نحو األسفل، أثبت أن المعادلة التفاضلیة المتعلقة بالمقدار المتغیر / أ )tv 

1 :تحقق f Vdv k v g
dt m m

ρ ⋅ 
+ = − ⋅ 

 
.  

  .)1( في المعادلة β و αاستنتج العبارة الحرفیة للمعاملین / ب
   إذا كانت دافعة أرخمیدس معدومة؟βما ھي قیمة المعامل / ج

  انب، بین أن ھذه القوة يجب أخذھا في الحسب-1باستعمال المعادلة الموجودة في السؤال 
 

 
 
 
 
   

يف بالتوفيق والنجاح 
  شهادة البكالوريا

  ن شاء اهللاإ
  شايب عبد اخلالق
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