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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  2011 التجريبي دورة ماي التعليم الثانويبكالوريا شهادة  نامتحا
  العلوم التجريبية: الشعبة 

  ساعات ونصف 03: املدة                                                                                         الفيزياء والكيمياء : اختبار يف مادة
  :املوضوعني التاليني على املترشح أن خيتار أحد 
                                                                  )نقطة 20:(املوضوع األول 

  . )نقاط 04 (: التمرين األول 
mlVحجما  t=0نمزج في اللحظة  1001 )(من محلول ليود البوتاسيوم  = )()(

−+ + aqaq IK 1تركيزه الموليC 2مع حجمV  من الماء

lmolCتركيزه المولي  22OHاألكسوجيني /3.02 =.  

)(متابعة تغيرات كمية المادة للمتفاعالت 22OHnt و)( −Int  في الوسط التفاعلي في لحظات زمنية مختلفة مكنتنا من الحصول على

)()(المنحنين  22 tfOHnt )()(و = tgInt   .- 1- الممثلين في الوثيقة −=
  .أكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتحول الكيميائي  -*1

)/(تينالحاصل علما أن الثنائي redoxالمشاركتين في التفاعل  
)/(   :هما   )(2)(22 laq OHOHو)/( )()(2

−
aqaq II.  

  .أنشئ جدوال لتقدم التفاعل  -*2
  :اعتمادا على البيان وجدول التقدم  -*3

 .استنتج المتفاعل المحد  -
  .2و1أنسب لكل منحنى البيان الموافق من بين البيانبين -
 .)1(أكمل رسم البيان  -      .2Vو 1Cمن  أحسب كل -

 .tاللحظةفي  volvعرف السرعة الحجمية للتفاعل  - أ  -*4

 :بين أن عبارتها تكتب على الشكل    - ب
dt

Idn
V

v t
vol

)(
2
1 −

 .يمثل حجم الوسط التفاعلي  Vحيث =−

  .واحسب قيمته  2/1tعرف زمن نصف التفاعل  -د                .t=0أحسب قيمتها في اللحظة  - جـ

  . )نقاط 04 (: التمرين الثاين 
U235يورانيوم :  نعتبر األنوية التالية 

I135يود    ، 92
Y99،   إيتيريوم  53

39 .  

MevEL، ) مجهولة ( 1LE: طاقات التماسك لهذه األنوية على الترتيب هي . 1 57,11312 =  ،MevEL 52,8383 = .  

XAلنواة  LEعرف طاقة التماسك . أ
Z .                             أعط عبارتها ، محددا المدلول الفيزيائي لكل مقدار . ب.  

U235لنواة  1LEطاقة التماسك  Mev: أحسب بـ . جـ
  .ك األنوية الثالثة المعتبرة رتب تصاعديا مبررا إجابتك تماس. د            . 92

U235تقذف النواة . 2
I135النووي ، وتتشكل النواة  االنشطاربنيترون فيحدث  92

Y99والنواة  53
  .عدد طبيعي  kنيترون ،حيث  kوتحرير  39

  .للنيترونات المنبعثة  kأكتب معادلة هذا التحول النووي مع تحديد العدد . ب                 النووي        االنشطارط تعريف أع. أ  
  .خالل هذا التحول  libEأحسب الطاقة المحررة . جـ 

  .  235اليورانيوم  من أنوية  g1 انشطارالطاقة المحررة من  استنتج. أ    .3
  :المعطيات           .من الطاقة MJ42من البترول ينتج kg1احسب كتلة البترول المنتجة لنفس كمية الطاقة بمعرفة أن .ب      

umn 00866,1=  ،ump 00728,1=  ،uUm 99427,234)(235
92 =  ،uIm 88118,134)(135

53 =  ،uYm 90334,98)(99
39 =   ،

JMev 13106,11 −×=  ،kgu 271066,11 −×=  ،Mevcu 5,9312 =×  ،123.1002,6 −×= molNA  ،JMJ 6101 =.  

  . )نقاط 04 (: التمرين الثالث 
),(وشيعة –مولد ذي توتر ثابت : على العناصر التالية والموصولة على التسلسل  وهي  -1-شكلتحتوي دارة كهربائية ال rL    

)(ناقل اومي  مقاومة  - 0R  -   حيث     : و قاطعةVE 12=   .    Ω= 5,20R                                                                  قاطعة              تغلق ال t=  0عند اللحظة     .

التوتر بين طرفي المقاومة و BU ةالو شيعأكتب عبارة التوتر بين طرفي   -/1
0RU. 

EtRi:ربائي هي المعادلة التفاضلية التي يحققها  التيار الكه أنبين   -/2
dt

tdiL =+ )()(
rRRحيث         += 0                 

0 

2 

1 

mol210−

- 1-الوثیقة  

(min)t

)(molnt

min5

ملیلةعین   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2

0     10    

1         
 

i(A)           

t(us)           

   . rRE ,, 0 عبر عن شدة التيار االعظمية بداللة المقادير السابقة - /  3     
)()1( :حل المعادلة التفاضلية هوة -/ 4 Kteati LREبداللة  ti)(أكتب عبارة . =−− ,,.  
  :من البيان أوجد .المنحنى المقابل يمثل تغيرات شدة التيار المار في الدارة بداللة الزمن    -/5
                                                                                                                                                              ..وذاتيتها  ةالو شيعاستنتج مقاومة  -ب                .القيمة العظمى لشدة التيار وثابت الزمن   -  أ

  S  6- 10   =µs 1:     يعطى             
  
  
  
  
  
  
  

  . )نقاط 04 (: التمرين الرابع 
  .في نظام المجموعة الشمسية، نفرض أن حركة األرض حول الشمس دائرية منتظمة

  .بتطبيق قانون الجذب العام، اكتب العبارة الحرفية للقوة التي تؤثر بها الشمس على األرض -1
 .بتطبيق قانون نيوتن الثاني ، اكتب العبارة الحرفية للقوة المطبقة على األرض -2
 G  ،SM  ،rبداللة  naي أوجد عبارة التسارع الناظم -3

 r،) سرعة دوران األرض( vبداللة  naاكتب عبارة التسارع الناظمي  -4
 .األرض حول الشمس ، ثم احسب قيمتها أوجد عبارة سرعة دوران -5
 .،ثم احسب قيمته) دور األرض حول الشمس( Tأعط عبارة الدور  -6
  :المعطيات                        .بين لماذا ال توافق هذه القيمة للدور قيمة الدور الحقيقية لألرض -7

KgMT: كتلة األرض
241098,5 KgM: الشمس،    كتلة   =× S

301098,1 ×=    

1067,6)(: ثابت التجاذب الكوني 11 SIG mr: ، البعد بين مركزي الشمس واألرض =×− 11105,1 ×=  

  . )نقاط 04 (: التمرين التجرييب 
   I - نذيب كتلة قدرها m=0.046g  النمل(من حمض الميثانويك(HCOOH 100فيml ،من الماء المقطر  

  .25ºcعند الدرجة  σ =0.049 s/m: هيالناقلية النوعية للمحلول   
  .الحمض في الماء  انحاللاكتب معادلة  - 1
 . التفاعلجدول تقدم  انشئ - 2
 .Caاحسب التركيز المولي للمحلول  - 3
 .الناتجة في المحلول أحسب التركيز المولي للشوارد  - 4
 ستنتج؟،ماذا ت τfالمحلول ثم احسب نسبة التقدم النهائي  pHاحسب  - 5
 . في هذه الحالة ماذا يمثل K الكيميائي احسب ثابت التوازن - 6
  -HCOOH/HCOOللثنائية  pKa أستنتج  - 7

II -  نعاير حجمva=10ml من المحلول السابق بمحلول  
        Cbتركيزه  NaOHهيدروكسيد الصوديوم  

= f(vb) نرسم البيان  -
[ ]
[ ]HCOOH
HCOO −

logالشكل المقابل:    

  . التجريبي للمعايرة لتوكوذكر بالبر - 1
     .اكتب معادلة تفاعل المعايرة    - 2
  : اوجد -  1- البيان باستغالل  - 3

  . المحلول عند التكافؤ pH  قيمة – ب         .  Cbثم استنتج قيمة   VbEالالزم للتكافؤ  NaOHحجم محلول  - أ 
  .مع التعليلالمناسب لهذه المعايرة من بين الكواشف الملونة التالية بين الكاشف  - 4

  
  

molgHCOOHM: ياتطالمع /46)( = . 12
3 ..35)( −+ = molmmsOHλ.12 ..46,5)( −− = molmmsHCOOλ  

  

 فينول فتالين احمر الكريزول الهليانتين الكاشف
 10     -    8.2 8.8    -    7.2 4.4   -    3.1 مجال تغير اللون

[ ]
[ ]HCOOH
HCOO −

log  

5,4  

10  
( )mLVb  

 

0R

K

),( rL

1-الشكل   

iE
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  )نقطة 20:( املوضوع الثاين

  . )نقاط 04 (: التمرين األول 
  . غاز يعطي عند انحالله في الماء محلوال أساسيا  NH3) النشادر ( األمونياك 

  ما هو األساس حسب برونشتد ؟  – 1 
  . حمض الداخلتين في التفاعل / أساس : أكتب معادلة انحالل هذا الغاز في الماء مبينا الثنائيتين  – 2 
 .C°25عند الدرجة  σf = 10.9 mS .m-1تساوي Cb = 10-2 mol .l-1يزه المولي الناقلية النوعية لمحلول غاز نشادر ترك – 3 
الناقليات  ية المتواجدة عند حالة التوازن وأكتب عبارة الناقلية النوعية لمحلول األمونياك بداللة التراكيز المولية لألفراد الكيميائ:  1 – 3   

  . النوعية المولية للشوارد 
  .) نهمل التفكك الشارد للماء . ( كيز المولي النهائي لألفراد الكيميائية المتواجدة في محلول األمونياك أحسب التر:   2 – 3   
  .لتفاعل تفكك غاز النشادر في الماء  Kاكتب عبارة ثابت التوازن  :  3 – 3   
NH4للثنائية   K Aالسابق و ثابت الحموضة  Kأوجد العالقة بين ثابت التوازن :  4 – 3   

+
(aq) / NH3(g)  ، أحسب ثابت  الحموضة ،

  .  pKaواستنتج قيمة الـ 
  من محلول األمونياك السابق بواسطة محلول  Vb = 20mLلحجم قدره   pH mètreمترية بواسطة جهاز pHنحقق معايرة  – 4 

  .   Ca = 2 . 10-2 mol / Lتركيزه المولي )  -H3O+ + Cl( حمض كلور الماء      
  . ب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث أكت:  1 – 4  
  ما هو الحجم الالزم إضافته من محلول حمض كلور الماء حتى يحدث التكافؤ ؟ :  2 – 4  
  .   9.2المحلول يساوي  pHمن محلول حمض كلور الماء لمحلول األمونياك نجد  5mLبين أنه عند إضافة :  3 – 4  

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

  . )نقاط 04 (: التمرين الثاين 
Co60الكوبالت       

19104ثابت نشاطه اإلشعاعي .  β−مشع ويصدر عند تفككه جسيمات  27 −−×= sλ.  

  .بفرض أن النواة اإلبن المتشكلة في حالة مثارة  60لة تفكك نواة الكوبالت أكتب معاد. 1
  مستخلص من الجدول الدوري للعناصر : المعطيات 

Cu29  Ni28  Co27  Fe26  Mn25  

1231002,6: عدد أفوغادرو  −×= molNA  .( ) 160 .60 −= molgCoM  
  . t=0 االبتدائية  في اللحظة gµ1كتلتها  60من الكوبالت في عينة  0Nعين عدد األنوية . أ  . 60نعتبر عينة من الكوبالت . 2

ذكر بالعبارة التي تربط. ب
dt
dN

  ،λ وN  حيث ،N  هو عدد األنوية المشعة في العينة في اللحظةt.  

  .  tو  λ ،0N :بداللة Nاعط عبارة .جـ 

teAA: إن نشاط منبع مشع يمكن كتابته بالعبارة . 3 λ−= 0  .  

  .0Aأعط العبارة الحرفية للنشاط . أ
)(يعطى المنحنى التجريبي تغيرات . ب tfAnl   :في الشكل المقابل  =

  ) .النشاط اإلبتدائي للعينة( 0Aو  t,λ: بداللة  Anlأكتب عبارة 

  .المحصل عليها سابقا ل المنحنى السابق يوافق العبارة بين أن شك. أ. 4
  .an−1:بـλعين بيانيا قيمة ثابت النشاط اإلشعاعي . ب

  . ans:بـ 2/1tزمن نصف العمر  أحسب. جـ

  . )نقاط 04 (: التمرين الثالث
                                                                    :  لدينا الدارة الكهربائية التالية 

   ريد                            ية ، نونعتبر أن المكثفة مشحونة بدا R= 20 KΩ:  يعطى 
                                                     . t =0عند   2أو  1في أحد الوضعين   Kتفريغها لذلك نضع البادلة  
  أين يجب وضع البادلة ؟                      -/1 
  .زاز المهبطي  االهت اسمعلى شاشة ر f(t)  UAB =نريد مشاهدة البيان   -/2
  ؟ f(t)  UAB =ماذا يمثل البيان   -/ 2-1  
  .صل الدارة براسم االهتزاز المهبطي  حتى يمكن مشاهدة البيان السابق -/2- 2
  .مثل كيفيا البيان المتحصل عليه على شاشة راسم االهتزاز المهبطي -/2-3 

              :دلة التفاضلية لها الشكل باستخدام قانون جمع التوترات أثناء التفريغ بين أن المعا -- /3

0=+ AB
AB U

dt
du

α .   .  

  

0 2 4 6 8
16,4
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  وما هي وحدة قياسه ؟    αماذا يمثل  
RCt: ثم بين أن  

AB EetU /)(                                 .هو حل للمعادلة التفاضلية السابقة   =−
                                                                                                                                                                          ln(uC) = f (t)البيان المرفق يمثل تغيرات      - /4     

                                     .أكتب المعادلة الرياضية لهذا البيان   -/4-1  
                                                                                            .  Cأحسب سعة المكثفة  -/τ .     4-3أوجد ثابت الزمن   -/4-2  

  . )نقاط 04 (: التمرين الرابع 
  ، عند رميها باتجاه حلقة  Gنقوم بدراسة مسار مركز عطالة كرة السلة 

  السلة، لفريق الخصم من طرف العب مهاجم، حيث نهمل القوى المطبقة
  . من طرف الهواء على الكرة 

) عندما كانت في الوضع رميت الكرة  A)  0، سرعتها االبتدائية تمثل بالشعاع )للشكل انظر(نحو األعلىv
uur

)تقع في المعلم ، ), ,O j k
r r

 ،

  . مع المحور األفقي αوتصنع زاوية 
  ،  α = 40°  ، g = 9,8 m.s-2 :  المعطيات

   Gاكتب المعادالت الزمنية المتعلقة بحركة مركز عطالة الكرة  -1
xfy)(اكتب معادلة المسار -2 = .  

للكرة، حتى تمر من مركز   0vاوجد قيمة السرعة االبتدائية -3

  . كون للسلةالم Cالحلقة 

1من اجل سرعة ابتدائية -4
0 7 .v m s−= اوجد أعلى ارتفاع تبلغه ،

  . الكرة من مستوى األرض خالل مسارها
موجود بين المهاجم والسلة، يقفز  BDمدافع نرمز لطوله بـ   -5

mhBهو B حيث ارتفاع  Bأعلى ارتفاع يبلغه هو . ليتصدى للكرة هل يمكنه أن يتصدى للكرة مهما كانت المسافة بينه وبين  .=1,3
  . عظمية بينه وبين المهاجم حتى يلمس بأصابعه الكرةم؟ إذا كان ال، ما هي المسافة األالمهاج

 . )نقاط 04 (: التمرين التجرييب 

22)(( ياألكسوجينة لتفكك الماء ندرس السرعة الحجمي aqOH ( بوجود وسيط و هو محلول يحتوي على شوارد الحديدIII )+3Fe .(  

22)(2)(2)(  :       ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بالتفاعل معادلته 22 glaq OOHOH +=.  

  .الداخلتين في التفاعل) Ox/Réd(حدد الثنائيتين  -1
في بيشر، نمدده بإضافة حجم   Cالتجاري تركيزه المولي ياألكسوجينمن الماء  V0=10mLلدراسة تطور هذا التفاعل نحضر حجم  -2

V1=88mL  ند اللحظة عمن الماء المقطر وt=0mn  نضيف لهما حجمV2=2mL من الوسيط. 

]: في المزيج هو  ياألكسوجينبين أن التركيز المولي االبتدائي للماء / أ ]
10022
COH =.     

  .جدول تقدم التفاعل أنشئ/ ب 
]أكتب عبارة التركيز المولي/ جـ ]22OH  في المزيج خالل التفاعل بداللة  ياألكسوجينللماء[ ]022OH حجم المزيج،VT  وتقدم التفاعلx.   

نبردها مباشرة بالماء البارد  V’=10mLالزمن، نأخذ في أزمنة مختلفة عينات من المزيج حجمها بداللة  ياألكسوجينللمتابعة تركيز الماء  -3

)برمنغنات البوتاسيوم  و الجليد و نعايرها بمحلول )−+ + 4MnOK المحمض تركيزه الموليLmolC /10.2 2
3

 3Vو نسجل حجم  =−
  :فنحصل على جدول القياسات التالي برمنغنات البوتاسيوم محلولالبنفسجي ل الالزم الستقرار اللون

60  45  30 20  10  0  t(mn) 
1,0  1,6  3,1  5,2  9,0  18,0  V3(mL)  
            [ ]22OH (mmol/L)  

  لماذا تبرد العينات مباشرة بعد فصلها عن المزيج؟ كيف تفسر ذلك؟/ أ
2)(2)(: رجاعية الحادث هو اإل ةاألكسدعلما أن تفاعل / ب

2
)()(22)(4 852652 lgaqaqaq OHOMnHOHMnO ++=++ ++−  

]:   في العينة عند نقطة التكافؤ يعطى بالعالقة ياألكسوجينبين أن التركيز المولي للماء / جـ ]
'

.
2
5 33

22 V
VC

OH =  

  . التجاري ياألكسوجينللماء   Cأكمل الجدول السابق و استنتج التركيز المولي/ د
]بيان أرسم على ورق مليمتري ال/ هـ ] )(22 tfOH   .زمن نصف التفاعلبيانيا حدد . سلم رسم مناسب لباستعما =

]أعط عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بداللة / و ]22OH  و أحسب قيمتها في اللحظةt = 20 mn .                            بالتوفيق  

.
0 

5,0

)ln( ABU

)(mst
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