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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  الدیوان الوطني لالمتحانات والمسابقات                                    وزارة التربة الوطنیة                     

  
 : ـرین األولالتمـ

mLV  حجما t=0نمزج في اللحظة  401 )2(من محلول بیروكسودیكبریتات البوتاسیوم   = )(
2
82)( aqaq OSK −+ تركیزه المولي  +

1Cحجم  مع mLV 602 )(من محلول یود البوتاسیوم  = )()( aqaq IK −+   .2C ه الموليتركیز  +
)/(اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكیمیائي ، إذا علمت أن الثنائیات  -1 redoxالداخلة في التفاعل ھي:   

 )/( )()(2 aqaq II )/(و− )(
2
4)(

2
82 aqaq SOOS −−  

  .أنجز جدول تقدم التفاعل  -2
  المتابعة الزمنیة لھذا التحول الكیمیائي سمحت لنا برسم تغیرات  -3

)(كمیة المادة لشوارد )(
2
82 aqOS −   ).القابل شكلال(  tفي المزیج بداللة الزمن  

  .1Cاحسب التركیز المولي  - أ
)(للتفاعل نھائيالتقدم ال حدد المتفاعل المحد واستنتجباعتبار التفاعل تام ، -ب fx.  
  .2Cالتركیز المولي  احسب -جـ
  .اوجد قیمتھ  2/1tعرف زمن نصف التفاعل -د
  .استنتج سرعة تشكیل ثنائي الیود عند نفس اللحظة.واحسب قیمتھا األعظمیة volVالسرعة الحجمیة للتفاعل عرف -4
mLVنكرر إجراء التفاعل السابق ، ونستعمل محلوال لبیروكسودیكبریتات البوتاسیوم حجمھ -5 403 وتركیزه المولي  =
LmolC /8,03   .في نفس درجة الحرارة التي أجریت فیھا  التجربة األولى =

  :ھل تتغیر المقادیر التالیة أم ال  مع التعلیل
)( نھائيالتقدم ال) أ  fx   . 0عند اللحظة  للتفاعل السرعة الحجمیة) ب=t   .  نصف التفاعل زمن )جـ.  

   :التمــرین الثاني
  .210تواجدا في الطبیعة ھو البولونیوم أكثرھانظیر مشع، 50للبولونیوم أكثر من 

Po210ینتج عن تفكك نواة البولونیوم 
Pb206نواة الرصاص 84

82.  
  مشع؟ عنصر -؟      نظیر عنصر  -  :ما معنى -أ -1
  .الناتج اإلشعاعياكتب معادلة ھذا التفكك النووي موضحا نوع النشاط  -ب   
  :التالیة، مبررا جوابك علما ان حدد النواة االكثر استقرار من بین االنویة -2

He4
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82  Po210
  النواة 84

0747,7  8738,7  8329,7  nucléonMevAEl /)/( 

Po210احسب الطاقة الناتجة عن تفكك نواة واحدة من/ 3
  .Mevبـ 84

  بمعرفة عدد األنویة tسمح قیاس النشاط اإلشعاعي في لحظات مختلفة  /4
)/()( :ورسم البیان  Nالمتبقیة  0 tfNNLn =−  
  .ثم تحقق من شكل المنحنى  اإلشعاعيذكر بقانون التناقص  - أ

:ثم بین أن ، 2/1tعرف زمن نصف العمر  -ب
2

1

2ln
t

=λ   

  .210لنواة البولونیوم 2/1tثم استنتج زمن نصف العمر λاحسب قیمة الثابت  -جـ
  : ـرین الثالثالتمـ

  والمكون من  1-الشكل نحقق التركیب التجریبي (L,r)لغرض معرفة خصائص وشیعة
  . التوصیل و قاطعة  أسالك,(L,r)وشیعة,Rمقاومة متغیرة ,  E=6Vمولد للتوتر

І-  تعیین قیمة المقاومة r :  
=Ωعند القیمة  Rنضبط  90R 0وفي اللحظة=t نغلق القاطعة ونسجل  

  حصلومن خاللھ ن  بین طرفي الناقل االومي التوتر الكھربائي تغیرات  

  ﴾ 2013 ﴿ ماي امتحان البكالوريا التجريبية   علوم تجريبية: الشعبة   ساعة  3.30: المــدة     

  ﴾ ﴿ الموضوع األول 
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  1-الشكل

L, r 

 عین ملیلة      منتوري
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tfI)(الممثل لتغیرات شدة التیار المار بالدارة   -1-على البیان  =   .  
 .ما ھي شدة التیار المار بالدارة عند بلوغ النظام الدائم  -1
 .في النظام الدائم    UL و   URأكتب عبارة كل  -2
 :بین ان عبارة شدة التیار ھي    -3
.للو شیعة  rاوجد قیمة  -4

 
  

   ІІ-    تعیین ذاتیة الو شیعة L:  
 بداللة ممیزات الدارة  وبین أنھ  τأعط عبارة ثابت الزمن  -1

 .مع الزمن   متجانس
 .موضحا الطریقة المتبعة τحدد قیمة   - 1 -انطالقا من البیان  -2
  .Lاحسب قیمة ذاتیة الو شیعة  -3
       ІІІ-  الدراسة النظریة:  

  

)()( :التیار و اكتبھا على الشكل المعادلة التفاضلیة لشدة باستخدام قانون جمع التوترات أوجد -1 tBiA
dt

tdi
−=. 

Bو Aحدد عبارة كل من -2 وما ھو المدلول الفیزیائي للثابت   
B
1. 

  .  استنتج قیمتھا الجدیدة -2-للحصول على البیان  R بین كیف نغیر في قیمة المقاومة -3
  : ـرین الرابعالتمـ

  .غاز یعطي عند انحاللھ في الماء محلوال أساسیا  3NH) النشادر( األمونیاك 
  .أعط تعریف األساس حسب برونشتد  -1
 .حمض المشاركتین في التفاعل / اكتب معادلة انحالل النشادر في الماء مبینا الثنائیتین أساس -2
lmolCbمحلول لغاز النشادر تركیزه المولي  -3 /10 1.9,10ناقلتیھ النوعیة عند التوازن  =−2 −= mmséqσ ند الدرجة عC025  .  

]لمحلول األمونیاك عند التوازن بداللة التراكیز المولیة  éqσعبر عن النقالیة النوعیة  –أ  ]éqiX  والناقلیات النوعیة  للشوارد
الشاردیة

iXλ نھمل التفكك الذاتي للماء.لھذه الشوارد.  

  .المولیة النھائیة لألفراد الكیمیائیة المتواجدة في محلول األمونیاك عند التوازن أحسب التراكیز –ب 
للثنائیة التي ینتمي إلیھا النشادر ثم  aKلتفاعل انحالل غاز النشادر في الماء وثابت الحموضة  Kأكتب عبارة ثابت التوازن  ـ ـج

  . apKواستنتج قیمة الـ  aKأحسب  
mlbVمتریة لحجم قدره  PHنحقق المعایرة الـ  – 4 السابق بواسطة محلول حمض كلور الماء  3NHمن محلول  =20

)( 3
−+ + ClOH  تركیزه الموليlmolaC /210.2 −=.  
  .أكتب المعادلة الكیمیائیة المنمدجة لتحول المعایرة الحادث  –أ 
  .المضاف من محلول حمض كلور الماء عند التكافؤ  aEVماھو حجم  -ب

mlVaبین أنھ عند إضافة حجم  -جـ    .2,9المزیج مساویا القیمة  PHالماء لمحلول النشادر یصبح  من محلول حمض كلور =5

Co25 :1410−=eK  ،1.2.2,19عند الدرجة : یعطى −=− molmmSOHλ ،2 -1λ = 7,4mS.m .mol+NH4
   

  : ـرین الخامسالتمـ
  .نفرض أن حركة األرض حول الشمس دائریة منتظمةفي نظام المجموعة الشمسیة، 

  .بتطبیق قانون الجذب العام، اكتب العبارة الحرفیة للقوة التي تؤثر بھا الشمس على األرض -1
 .بتطبیق قانون نیوتن الثاني ، اكتب العبارة الحرفیة للقوة المطبقة على األرض -2
 G  ،SM  ،rبداللة  naأوجد عبارة التسارع الناظمي  -3
 r،) سرعة دوران األرض( vبداللة  naاكتب عبارة التسارع الناظمي  -4
 .أوجد عبارة سرعة دوران األرض حول الشمس ، ثم احسب قیمتھا -5
  .،ثم احسب قیمتھ) دور األرض حول الشمس( Tأعط عبارة الدور  -6
 .بین لماذا ال توافق ھذه القیمة للدور قیمة الدور الحقیقیة لألرض -7

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

301098,1 ×=    
1067,6)(: ثابت التجاذب الكوني 11 SIG mr: ، البعد بین مركزي الشمس واألرض =×− 11105,1 ×=  
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