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ع ت 3المستوى                                      الثانویة الجدیدة بعین فكرون
  2008 دورة جوان آیت كاكي محمد                                            :األستاذ

               باكالوریا تجریبیة في مادة العلوم الفیزیائیة

التمرین االول

نالتعرف على كاشف ملو-1

C0 = 2,90.10-4لدینا قارورة لكاشف ملون مكتوب علیھا التركیز المولي فقط  mol.L-1  
pHنقیس  : 4,18

H3O]نستنتج تركیز شوارد األكسونیوم  .
+] = 6,6.10-5 mol.L-1.

  ..–HInd/Indالثنائیة حمض أساس لھذا الكاشف تكتب على ھذا الشكل 
  دلة تفاعلھ مع الماءامع الة الحمضیة للكاشف الملونمحلول الكاشف الملون حضر انطالقا من الح

                                HInd  +  H2O = Ind–   +  H3O
+

.من محلول الكاشف  V = 100 Mlنأخذ حجما قدره  –
  .برر اجابتك. ھل الحمض انحل كلیة في الماء.الماء       مع Hindاوجد نسبة التقدم للحمض  - 1-1
.مع الماء HIndلتفاعل   KAب العبارة الرمزیة لثابت الحموضة أكت - -1-2
                                     مع العلم أن  KA=1,9.10-5التراكیز في حالة التكافؤ تسمح لنا بحساب ثابت الحموضة للتفاعل  –-1-3
        pKA = - log KA,   أحسبpKA   للثنائیةHind/Ind–   شف باالستعانة بالجدول التاليوتعرف عن الكا
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  :معایرة محلول حمض كلور الماء المركز-2

 الھیدروجینعلى االقل من كتلة حمض كلور  %33 في مخبر الثانویة لدینا قارورة لحمض كلور الماء والمؤشر علیھا
    c0. لھذا المحلول التركیز المولي نرید أن نعرف S0نرمز لھذا المحلول ب

  .C1ذو التركیزS1لنتحصل على المحلولS0لمرة المحلو 1000نمدد : المرحلة االولى
  . S1من المحلول V1=100,0 mLنأخذ حجما قدره  :المرحلة الثانیة

CB= 1,00.10-1بواسطة محلول ھیدروكسید الصودیوم ذو تركیز  S1نعایر المحلول   mol.L-1. فنتحصل
2قة على تمثیل بیاني للناقلیة بداللة حجم المحلول المعایر والمعطى في الوثی

  .أكتب معادلة تفاعل المعایرة - 2-1
  .VEأوجد من البیان الحجم المكافئ  - 2-2
  لمحلول C1و أحسب التركیز الموليC1, CB, VE،V1عند التكافؤ أكتب العالقة بین  - 2-3

  .S1كلور الھیدروجین المنحل           
  .S0للمحلول   C0استنتج التركیز المولي  - 2-4
  لتر من المحلول مع العلم أن الكتلة المولیة الجزیئیة  1المذابة في HClل  m0أحسب الكتلة  - 2-5

الكاشف لون الحمض منطقة التحول لون االساس pKA

الھیلیانتین أحمر 3,1 – 4,4 أصفر برتقالي 3,7

أخضر 
lالبروموكریزول

أصفر 3,8 – 5,4 أزرق 4,7

أزرق 
البروموتیمول

أصفر 6,0 – 7,6 أزرق 7,0

فینول فتالین عدیم اللون 8,2 – 10,0 وردي 9,4
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         M(HCl) = 36,5 g.mol-1

0لھ كتلة حجمیة   S0المحلول  = 1160 g.L-1  . النسبة المئویة الكتلیة للمحلولS0  تمثل كتلة كلور الھیدروجین
  .غرام من المحلول  100المنحلة في 
  . S0لتر من المحلول   1ما ھي كتلة - 2-6
وقارنھا مع الكتابة الموجودة على قارورة محلول حمض كلور  S0أحسب النسبة المئویة الكتلیة للمحلول  - 2-7

  2متریة معطى في الوثیقة pHوبیان المعایرة ال.الھیدروجین المركز 
 و S1شف لمعایرة المحلول و باستعمال ھذا الكا.3- 1بین منطقة التغیر للكاشف من السؤال  2في الوثیقة  - 2-8

  .أذكر التغیر اللوني المالحظ
ھل ھناك كاشف أكثر مالءمة للتعرف على تكافؤ المعایرة ؟برر    . 3- 1من القائمة المعطاة في السؤال  - 2-9

  .اجابتك

  
  

  التمرین الثاني
مات الخاصة باالقمار االصطناعیة األرضیة فأراد أن یوظف قام تلمیذ بجمع من شبكة األنترنات للعدید من المعلو

  .معارفھ في الفیزیاء من أجل التحقق منھا وتعمیقھا
ارتفاع القمر االصطناعي  msكتلة القمر الصناعي  MTكتلة الألرض :في كل التمرین نستعمل الرموز التالیة

  .مامستقالن عن بعضھ3و2الجزءان  Gثابت التجاذب الكوني  hالمدروس 

(µS) الناقلیة

S1 حلولمبیان الناقلیة عند معایرة ال

S1حلول ممتریة لل phبیان معایرة 
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:دراسة القمر االصطناعي األول-1
  من طرف السوفیات 1957وضع أول قمر اصطناعي سبوتنیك في مدار حول األرض سنة 

.أعط العبارة الشعاعیة للقوة المطبقة منطرف االرض على سبوتنیك المعتبر نقطي ثم مثل ھذه القوة على مخطط- 1-1
بتطبیق القانون الثاني لنیوتن أوجد العبارة الشعاعیة      . لیلیاتتم الدراسة في مرجع مركزأرضي والذي نعتبره غا- 1-2

.لتسارع القمر االصطناعي
:األقمار االصطناعیة ذات المدار الدائري-2

یوجد     1990ان التلسكوب الفضائي ھابل الذي سمح بالعدید من االكتشافات في علم الفلكمنذ اطالقھ سنة       
  . 100minمن سطح األرض ویحقق دورة كاملة حول األرض خالل  600kmفي مدار دائري على ارتفاع 

  :دراسة القمر ھابل في معلم مركز أرضي  - 2-1
.برھن دون حساب أن الحركة الدائریة لھابل منتظمة 1باستعمال نتائج السؤال  -1- 2-1
. MT, h, RT, Gعبر عن حرفیا عن السرعة لمركز عطالتھ بداللة المقادیر  -2- 2-1
لحركتھ بداللة المقادیر السابقة ثم أوجد القانون الثالث لكیبلر المطبق على ھذه  Tعبر عن الدور  -3- 2-1

.الحركة الدائریة و ال یطلب كتابة نص القانون 
:حالة قمر اصطناعي مستقر بالنسبة لألرض - 2-2

  .ان األقمار المستعملة في الرصد الجوي ھي مستقرة بالنسبة لألرض       
؟.ماذا نعني بقمر اصطناعي مستقر بالنسبة الى األرض  -1- 2-2

.نقترح ثالثة مسارات افتراضیة ألقمار اصطناعیة حركتھا دائریة حول األرض
  بین أنھ یوجد مسار واحد من بین ھذه المسارات یتعارض مع قوانین المیكانیك -2- 2-2
  .لى األرض؟مع التبریرماھو المسار الوحید الذي یناسب القمر المستقر بالنسبة ا -3- 2-2
  

:األقمار االصطناعیة ذات المدارات االھلیجیة-3
ولكن لم یصل الى مداره 1989ھیبركوس ھو قمر للقیاس الفلكي أطلق بواسطة الصاروخ أریان سنة 

  .كیلومتر 36000كیلومتر و 500المرغوب فبقي في مدار اھلیجي بین ارتفاع 
  :الألقمار االصطناعیة تخضع لقوانین كیبلر - 3-1

ان القانون الثاني لكیبلر المسمى قانون المساحات ینص على أن المساحات الممسوحة من طرف نصف القطر الرابط 
للقمر االصطناعي بالنجم أو الكوكب الذي یجذبھ خالل مدات زمنیة متساویة تكون المساحات متساویة 

  .ین في الحالة العامة لمدار اھلیجي أكتب نصي القانونین االخر.
بدون المبالغة في احترام السلم أو التدقیق في المنحى الریاضي أرسم شكل مدار القمر ھیباركوس ضع في ھذا  - 3-2

و   ,36000kmالموافقتین على التوالي للقیمتین  Pو Aالشكل مركز عطالة األرض و النقطتین 
500km المذكورتین في النص.

طبیق قانون المساحات على الشكل المرسوم سابقا بین بدون حساب بأن سرعة مركز عطالة بت - 3-3
.ھیبركوس على مداره لیست ثابتة 

.حدد في أي نقاط من ھذا المدار تكون السرعة أعظمیة أو أصغریة - 3-4
  التمرین الثالث

-رجة الحرارة حیث تكون د 10000mو1000mیتكون البرد في السحاب والذي یقع بین ارتفاعي 

محور الدوران
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400c . 160یسقط البرد ویمكن أن تصل سرعتھ عند وصولھ األرضkm/h. ندرس ھنا قطعة برد كتلتھا
13g  1500ارتفاعھا  0و التي تسقط دون سرعة ابتدائیة من نقطةm  یمكن اعتبار قطعة البرد كرة

   cm 3فطرھا 
ر أن قیمة الجاذبیة ثابتة وتساوي و نعتب.المجھ ایجابا نحو األسفل  OZكمبدأ للمحور  0نأخذالنقطة 

g0=9.80 m/s2       حجم كرة ،V = 3

3

4
r   الكتلة الحجمیة للھواء ، = 1,3 kg.m-  

.نعتبر أن البرد یسقط سقوطا حرا:             السقوط الحر-1
لقطعة  Gالعطالة  بتطبیق القانون الثاني لنیوتن حدد المعادالت الزمنیة التي سرعة و موضع مركز- أ

. tالبرد بداللة زمن السقوط 
.أحسب قیمة السرعة عند وصول القطعة الى األرض،ھل یمكن أن تكون النتیجة مقبولة ؟ برر اجابتك-ب
AFفي الحقیقة تخضع قطعة البرد لقوتین اضافیتین دافعة أرخمیدس  :السقوط الحقیقي-2


و قوة احتكاك  

Fالمائع 


F = K×v²حیث  تتناسب مع مربع السرعة   
.في النظام الدولي Kباستعمال تحلیل األبعاد حدد وحدة المعامل - أ

ثم احسب قیمتھا وقارنھا مع قیمة الثقل ،ماذا تستنتج؟. أعط عبارة قیمة دافعة أرخمیدس- ب
:نھمل دافعة أرخمیدس-3

. dv/dt=A-Bv2ھ یمكن كتابتھا على الشكل أوجد المعادلة التفاضلیة للحركة ثم بین أن- أ

الجدول التالي یمثل نسخة لورقة حساب قیم كل من السرعة .نرید حل ھذه المعادلة بطریقة أولر- ب
v  و التسارعa   بداللة الزمنt .

B=1,56x10-2و      A=9,80 m/s2:یوافق الحالة  m-1   خطوة التغیر الزمنيt = 0,5 s  
t (s) v(m.s-1) a (m.s-2)
0,00 0,00 9,80
0,50 4,90 9,43
1,00 9,61 8,36
1,50 13,8 6,83
2,00 17,2 a4

2,50 v5 3,69
3,00 21,6 2,49

  .بتفصیل الحساب v5و  a4حدد  
  .ثم أحسب قیمتھا العددیة BوAأعط العبارة الحرفیة للسرعة الحدیة التي تبلغھا قطعة البرد بداللة  -ج                

  .منحى تغیر السرعة بداللة الزمن معطى في البیان أوجد بیانیا قیمة السرعة الحدیة   - د             
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التمرین الرابع
  RLCثنائي القطب 
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و مكثفة ذات سعة  E = 6 Vنعتبر الدارة الكھربائیة والمتكونة من مولد للتیار المستمر قوتھ المحركة الكھربائیة 
C   

  : 1:أنظر الشكل’Kو Kوقاطعتین  Rومقاومة داخلیة مھملة و ناقلین أومیین بمقاومة قدرھا  Lذات ذاتیة  و وشیعة
  .بین طرفي المكثفة بداللة الزمن  u1و الممثل لتوتر  1نستعمل تجھیز معلوماتي لدراسة بیان المسلك 

.Eمتھ تحت توتر قی (R,C)مفتوحة فتكون  ’Kونترك  Kنغلق  :التجربة األولى 
. Kعند غلق  1ماھي الظاھرة المالحظة في المسلك -1
بین طرفي  u1و بین سھم التوتر .أعد رسم الجزء الخاص بالدراسة مبینا جھة التیار و اشارة الشحن لكل البوس-2

.المكثفة
ا فم ,R = 20 علما أن .مع شرح الطریقة المستعملة  (R,C)للدارة  أوجد ثابت الزمن   1من بیان المسلك -3

؟.Cھي قیمة 

تأخذنا الى معادلة تفاضلیة من الشكل  (R,C)الدراسة النظریة لثنائي القطب -4
du1

dt 
+  u1 = E .

.بتطبیق قانون جمع التوترا أوجد ھذه المعادلة- أ

. u1 = Eباعتبار الشروظ االبتدائیة حل المعادلة یكون من الشكل - ب 1
t

e 
 

 
 

 = tعند الزمن  u1قیمة  أحسب 

5. .ماذا تستنتج؟
فتكون الدارة عبارة عن جملة مھتزة كھربائیة ،نستعمل . ’Kو نغلق  Kبعد شحن المكثفة نفتح  :التجربة الثانیة 

التوتر  2بین طرفي المكثفة ،و على المسلك  u1للتوتر  1نفس التجھیز الستقبال المعلومات لمالحظة بیان المسلك 
u2 ي الناقل االومي بین طرفR  3فنتحصل على بیانات الشكل 

  

1بیان المسلك  2بیان المسلك

3الشكل 

2الشكل 

1بیان التوتر بداللة الزمن
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.التوتر الموافق مع التبریر لبیان واحد فقط 3أعط لكل بیان من الشكل -1
.أحسب شبھ الدور من البیان ثم أحسب الدور الذاتي في حالة اھمال المقومات و استنتج-2
 Lاحداھما ننقص من قیمة .نقترح حالتین  Cأو   Lم أحدھما  نحقق تجربة أخرى بتغییرقی:تأثیر أبعاد األجھزة-3

  .بین بیان كل حالة مع تبریر االجابة. 5و  4فنتحصل على الشكلین  C،و الثانیة نزید من قیمة 

  

1بیان المسلك  2بیان المسلك 

4الشكل 

5الشكل
1بیان المسلك   2بیان المسلك
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