
 الــبـأغ -ضياف لوافيثانوية 

  2011 نــوفـمـبـرالفــصــل األول  إخـتـبـارات

يتـقني رياض+ ريـاضي  : الشعبة               24/11/2011                   ثانويالثالث المستوى   

  ـاتاعـس  03: المدة                                العلـوم الفيزيـائية:  في مادة  إختبــار
  تحت إشراف األستاذ لوافي بن هواري

  )نقاط 50( :التمرين األول

K+ +MnO4) من حملول برمنغنات البوتاسيوم mℓ 50 - : نضع يف بيشر   
�آ
	� ا�����   (-C1=0,2moℓ/ℓ        

50 mℓ-  من حملول محض الكربيت تركيزه املويل C2=2,0moℓ/ℓ .  

نفتح امليقاتية   t =0s و عند اللحظة  ρ=0,8 g/mℓكتلته احلجمية ول  صايف- 2-من بروبان  1mℓنأخذ   -

 . 10mℓأنابيب حبيث يكون حجم كل أنبوب  8، نقسم حمتوى املزيج السابق  على )املزيج (ونضيفه إىل البيشر 

  VT=100mℓالكلي حيث ميكن إعتبار احلجم اإلبتدائي يف املزيج الكلي برمنغنات البوتاسيوم أوجد تركيز حملول -1

  برمنغنات من املاء امد مث نقوم مبعايرة حملول   40mℓ، 1نضيف إىل األنبوب  t =1 mn عند اللحظة -2

Fe2+ + SO4) املتبقي بواسطة حملول كربيتات احلديد الثنائي  البوتاسيوم 
مث  C’= 0,5moℓ/ℓ تركيزه املويل (-2

 املتبقية عند حلظات نكرر نفس العملية بالنسبة جلميع األنابيب.  Veq نسجل احلجم الواجب إضافته للتعديل

  :املضاف لكل أنبوب عند التكافؤ و ندون النتائج يف اجلدول اآليت كربيتات احلديد الثنائي  نسجل حجم.ةفخمتل

20  15  10  6  4  3  2  1  t(mn) 
5,0  5,2  5,6  6,3  6,9  7,4  7,8  8,6  Veq(mℓ)  
                n(MnO4

-)  moℓ  

                X (moℓ)  

 :احلادث  نعطي معادلة التحول الكيميائي  - أ

5 C3H7-OH   + 2 MnO4
-   + 6  H+    = 5 C3H6O +   2 Mn2+   + 8 H2O 

  .  C3H6O، ماهي الوظيفة الكيميائية للمركب الناتج  أعطي الثنائيتني الداخلتني يف التفاعل

 . أجنز جدول تقدم التحول الكيميائي احلادث   - ب
MnO4)        :برهن أن معادلة تفاعل املعايرة تكتب على الشكل  - أ   -3

-/ Mn2+ ) ;( Fe3+/ Fe2+) 
             5 Fe2+   +  MnO4

-   +  8  H+    = 5 Fe3+ +    Mn2+   + 4 H2O   

 . أجنز جدول تقدم اخلاص بعملية املعايرة  -  ت

n(MnO4أوجد العالقة بني كمية مادةبرمنغنات البوتاسيوم   -  ث
 . ’Cو  Veqيف املزيج اإلمجايل بداللة ( -

n(MnO4أوجد العالقة بني كمية مادةبرمنغنات البوتاسيوم   -  ج
 . Xيف املزيج اإلمجايل و تقدم التحول  ( -

 

  أقلب الصـفـحـة                           4من  1صفـحـة



 . X=f(t)مث أرسم املنحىن البياين   أكمل اجلدول السابق -أ  -4

  .مث أوجد املتفاعل احملد  XMAXأحسب   -ب

 .بعد تعريفه  t1/2نصف التفاعلأوجد زمن   -  ح

  .حلل النتائج املتحصل عليها . t=15mn و     t=2mnأحسب السرعة احلجمية للتفاعل عند اللحظتني   -5

  )نقاط 50( :التمرين الثاني

I - اة الكزينون نو����
��� 	��يتولد عن تفككها نويدة السيزيوم -β  مشعة لـ  


   135نصف عمر الكزينون .  

t1/2= 9,2h     .  

 . Z و Aأكتب معادلة التفكك النووي حمددا قيميت  -1

����كتلة عينة من الكزينون   -2
  ، عند اللحظة    A0و نشاطها اإلشعاعي هو  m0: هي t = 0s عند اللحظة ���

t = 9h  يصبح نشاطها اإلشعاعيA=284 Bq . 

 .نصف العمر لنواة مشعة  عرف زمن   - أ

 . m0واستنتج قيمة الكتلة اإلبتدائية A0 مث أحسب قيمة tو A0  ،t1/2بداللة  A(t)أعطي عبارة    -  ب

 ).ات اععرب عنه بالس( m0من الكتلة اإلبتدائية   %75اليت تتفكك عندها   t1حدد اللحظة    -  ت

)mكتلة نواة الكزينون    :املعطيات  ����
��� ) =2,24x10-25 kg           

II –  

��الكربون -  1
��      ك أحد نوايت الناجتتني عن التفك(.معادلة تفككه النوويأكتب . -β مشع لـ  �   ��(  

ثابتة يف الفضاء و مبرور الزمن ، توجد هذه النسبة يف الكائنات احلية يف احلني أن هذه  14تبقى نسبة الكربون  – 2

نسبة الكربون املتبقية عند تأريخ                                نسمي النسبة .  14النسبة تتناقص يف جسم ميت بسبب تفكك نوى الكربون 

  :نعترب اجلدول اآليت .   tكائن حي ميت يف اللحظة

16800  14000  11200  8400  5600  2800  0  t(annee)  

28,13  39,77  56,25  79,55  112,50  159,10  225  A(t)(Bq) 

        0,5    1  
����

A�

  

 .λمث استنتج ثابت النشاط اإلشعاعي 14على السطرين األول و الثاين أحسب زمن نصف العمر للكربون بإعتماد   - أ

 أكمل السطرالثالث من اجلدول مث أرسم املنحىن البياين   -  ب

  تعطي عينة  .متتص الناباتات احلية ، الكربون املوجود يف الغالف اجلوي و عند موا يتوقف تطور هذا اإلمتصاص -3

  4من 2صفـحـة


���

A�
   


���

A�
 =f(t) 



.     تفكك يف الدقيقة1350احلديث هلا نفس الكتلة يف الدقيقة و تعطي عينة من اخلشب تفكك 150 من اخلشب القدمي 

  . A0نرمز له بالرمز  و العينة اجلديدة A(t)أحسب نشاط العينتني القدمية نرمز له بالرمز  -أ

 .مث مثلها على البيان السابق         أحسب قيمة النسبة     -  ت

    .إستنتج عمر اخلشب القدمي        -  ث

  )نقاط 05: (لثالتمرين الثا

  :عدة تفاعالت إحداها تعطى باملعادلة اآلتية ميكن حدوث 235 عند تفكك اليورانيوم

              n�
�    +   U��

���       
                
�����        I��

���      + !	
��    +    X   n�

�   

 .عرف تفاعل إنشطار  -1

 . مامها القوانني أو املبادئ املستعملة يف ذلك. Z و  Xأوجد قيمة العددين  -2

مث استنتج الطاقة املتحررة عن إنشطار  Mevعن هذا التفاعل النووي بـ  ELIBأوجد فيمة الطاقة املتحررة  -3

1moℓ من اليورانيوم . 

ماهي النواة األكثر إستقرار من بني النواتني الناجتتني عن تفاعل اإلنشطار  مع التعليل مث حتقق أن النواتني مها    -4

 .235أكثر إستقرارا من نواة اليورانيوم 

 . 4يف جزئه األول باستعمال نتائج السؤال  3حتقق أن من قيمة الطاقة املتحررة احملسوبة يف السؤال  -5

  .  Mev 931,5حيرر   1µبرهن أن   -6

)m                  :املعطيات I��
��� )  = 138,897 00 µ ;    m( U��

��� )  = 234,993 42  µ 

m( !	
�� )  = 93,890 18 µ   ;     mP =1,007 28   µ ;     mn =1,008 66   µ 

  )نقاط 05: (لرابع التمرين ا

نضيف إليها                                         . C0تركيزه املويل  I2خذ عينة من منظف طيب للجروح عبارة عن سائل حيتوي أساسا على ثنائي اليود نأ

  . فنالحظ تناقص الشدة اللونية للمنظف Znقطعة من الزنك 

  :الثنائيتان الداخلتان يف التفاعل مها أكتب املعادلة املنمذجة للتحول الكيميائي احلادث علما أن  -1

(Zn2+  
(aq) / Zn (s)) ;( I2(aq) / I

-
(aq)) 

  4من 3صفـحـة


���

A�
    



                                        Znمن املنظف قطعة من الزنك  V=50mℓنضيف إىل حجم  C°20عند درجة احلرارة : التجربة األوىل -2

 . أنظر الشكل ]I2(aq)[f(t)= فنحصل على البيان t بداللة الزمن ]I2(aq)[و نتابع عن طريق املعايرة تغريات 

 .إقترح بروتوكوال جتريبيا للمعايرة املطلوبة مع رسم الشكل التخطيطي   - أ

 .مبينا طريقة حساا جتريبيا   I2(aq) عرف السرعة احلجمية إلختفاء   -  ب

 . مع الزمن ؟ فسر ذلك  I2(aq) احلجمية إلختفاء كيف تتطور السرعة  -  ت

                            ، نضعها يف حوجلة C°20عند درجة احلرارة من نفس العينة  Vنأخذ نفس احلجم السابق   :التجربة الثانية -3

مث نكمل احلجم بواسطة املاء املقطر إىل خط العيار و نسكب حمتواها يف بيشر و نضيف                                      100mℓعيارية سعتها 

) 1(املعلم مع البيان و ارمسه كيفيا يف نفس ]g(t)]I2(aq)=   )2(توقع شكل البيان . إليه قطعة من الزنك 

 .علل .للتجربة األوىل 

                             ، C°80درجة احلرارة إىل من نفس العينة ،ترفع  Vنأخذ نفس احلجم السابق   :ةلثالتجربة الثا  -4

 )1(املعلم مع البيان و ارمسه كيفيا يف نفس ]h(t)]I2(aq)=   )3(توقع شكل البيان 

  ماهي العوامل احلركية اليت تربزها هذه التجارب؟ماذا تستنتج ؟ -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بالتوفيق                                  4من 4إنتهى                                            صفـحـة

 



                                                   الــبـأغ -ضياف لوافيثانوية 

  2012 فـبـرايـر الـثانـيالفــصــل  إخـتـبـارات

تـقني رياضي+ ريـاضي  : الشعبة               23/02/2012                   ثانويالثالث المستوى   

  ـاتاعـس  03: المدة                                العلـوم الفيزيـائية:  في مادة  إختبــار
  لوافي  بن هواريتحت إشراف األستاذ 

 )نقاط 05( :التمرين األول

  :الكهربائية املمثلة يف الشكل و اليت حتتوي على  نعترب الدارة

  K، قاطعة E=6V مولد قوته احملركة الكهربائية

  .صمام ثنائي حلماية عناصر الدارة من اإلتالف ، R=50Ωناقل أومي مقاومته 

   .جمهولتني r و مقاومتها الداخلية L وشيعة ذاتيتها

و نترك الدارة ملدة زمنية طويلة فنالحظ أن جهاز راسم اإلهتزاز املهبطي يشري إىل قيمة أعظمية                      Kنغلق القاطعة -1

 . 5Vقدرها 

 .أوجد شدة التيار املارة يف الدارة النظام الدائم   - أ

 . rأحسب التوتر بني طريف الوشيعة يف هذه احلالة مث إستنتج املقاومة الداخلية للوشيعة    -  ب

 :  Kنفتح القاطعة  -2

 . i(t)أكتب املعادلة التفاضلية املميزة للظاهرة احلادثة يف الدارة بداللة   - أ

 .ثابتني يطلب تعيينهما بداللة ثوابت الدارة   B,Aحيث  i(t)=Ae-Btبرهن أن حل املعادلة هو   -  ب

 . tبداللة الزمن  UBCو   UABأكتب عبارة التوترين    -  ت

راسم اإلهتزاز املهبطي بالوحدة املركزية جلهاز اإلعالم اآليل ، متكنا من احلصول على املنحىن البياين                           نصل جهاز  -3

 - 1شكل  - 5من 5موجود يف الصفحة األخرية   : EL=f(t)املميز لطاقة الوشيعة بداللة الزمن 

الوشيعة بداللة الزمن مث أثبت أن الزمن الالزن لتناقص طاقة الوشيعة إىل النصف                        أعطي العبارة احلوفية لطاقة   - أ

 .هو                        

 .الطاقة األعظمية للوشيعة *     Lذاتية الوشيعة*     τثابت الزمن*      t1/2الزمن : * إستنتج من البيان   -  ب

 .  UBC أرسم بالتدقيق التوتر   -  ت

مدة توهج املصباح إنطالقا من حلظة فتح  ماهي. R=50Ωإذا إستبدلنا الناقل األومي مبصباح مقاومته   -  ث

  .الدارة إذا علمت أن املصباح يتوهج إذا كان التوتر بني طرفيه أكرب من الواحد 
  

  أ)'& ا� ـ#ـ"ـ!                           5%$  1#ـ"ـ!ا� ـ

t1/2 = 
"

�
. Ln2 

  



   )نقاط 05( :التمرين الثاني

  )أساس(من أجل التعرف على الصيغة العامة ألمني أويل  . c°25مجيع احملاليل مأخوذة عند الدرجة 

يف املاء  CnH2n+1-NH2 صيغته العامة من أمني أويل 0,081gبإذابة  Cتركيزه  من حملول أساسي 30mℓحنضر 

H3O)نعاير هذا احمللول مبحلول محض كلور املاء .املقطر 
+ + Cℓ-)  تركيزه املويلC=10-1 moℓ/ℓ  ،معايرة 

PH مترية ، نسجل قيم الPH  ندون النتائج يف جدول .للمزيج بداللة حجم احمللول احلمضي املضاف. 

  

30  25  21  20  19  18  17  16  15  9  5  0  Va(mℓ) 

1,7  1,9  2,2  2,4  2,7  6,1  9,5  9,9  10,1  10,8  11,1  11,8  PH  

 . PH=f(Va)أرسم على ورقة ميليمترية املنحىن البياين  -1

 .بني احمللول احلمضي و احمللول األساسي  أكتب معادلة التفاعل الكيميائي احلادث -2

 .عني إحداثيات نقطة التكافؤ، مث أحسب تركيز احمللول األساسي واستنتج الصيغة اجلزيئية العامة لألمني -3

CnH2n+1-NH3)للثنائية  PKaإستنتج ثابت احلموضة -4
+ / CnH2n+1-NH2 ) . 

 .للتفاعل املدروس  Kأوجد ثابت التوازن -5

 .الصفة الغالبة للثنائية السابقة   PHبني على املنحىن السابق على حمور ال  -6

 ) .النشادر(هل هذا األمني أساس أقوى أم أضعف من األمونياك  -7

 .املزيج  يف  PH=10,1 أعطي تراكيز مجيع األفراد الكيميائية ملا يكون ال -8

  :  املعطيات

M(H) =1g/moℓ ; M(C) =12g/moℓ ; M(N) =14g/moℓ ; M(O) =16g/moℓ 

PKa(NH4
+ / NH3 )=9,25                                                                          

 )نقاط 05: (لثالتمرين الثا

:الدارة الكهربائية اآلتيةحسب  C=470 µF حنقق ظاهرة تفريغ مكثفة سعتها    

   R=4,7 kΩناقل أومي مقاومته   •

                                             . UBA=U0= +10Vيساوي بني طريف املكثفة UBAاملكثفة مشحونة متاما والتوتر  t= 0 sعند اللحظة  •

 . +t = 0عند اللحظة  qA  ، qBماهي إشارة الشحنة   -1

 )).إلكترونات(و جهة حوامل الشحنات  iجهة التيار .(ماهي جهة احلقيقية لتيار التفريغ   -2

  5%$ 2-#ـ"ـ!

 
E F 

A B 

R 



 : UBA= Uو   qB= qنضع   -3

 .و عناصر الدارة  U(t)بداللة  UEF عرب عن   - أ

 . U(t)أكتب املعادلة التفاضلية اليت حيققها   -  ب

  : هذه املعادلة التفاضلية تقبل حل من الشكل   -4

 . τو Aأعطي العبارة احلرفية  لـ    - أ

 .أحسب قيمها العددية   -  ب

 . i(t)عرب عن   -  ت

 .مث أحسب قيمها العددية    ,         ,  t = 0s  U ,  iأكتب حرفيا عند اللحظة   -5

  = U(t)الزمن الواجب إنقضاؤه ليصبح التوتر  t1/2أوجد الزمن  -أ  -6
'�

�
   )قارن هذا الزمن مع . 

  = U(t): ماهي األزمنة اليت حتقق    - ت
U�

�
          U(t) = 

U�

*
  . 

 )نقاط 05: (لرابع التمرين ا

له بعض اخلصائص الفيزيائية و الكيميائية نلخصها ) العضوية(محض الربوبانويك ينتمي إىل عائلة األمحاض الكربوكسيلية 

  :يف اجلدول اآليت

  احلمض  الصيغة العامة  الكتلة احلجمية  الكتلة املولية  الغلياندرجة 

141°c 74g/moℓ  1000kg/m3  C2H5COOH  بروبانويك  

I –  1-              نريد دراسة بعض اخلصائص الكيميائية حلمـض الربوبانويـك ، لذلـك حنضرمنه حملول  تركيزه املـويل

 C =2x10-3moℓ/ℓوحجمه V=1ℓ . احمللولهذا أوجد كتلة احلمض الواجب إذابتها للحصول على .  

  .  б =6,2 x10-3 S/mقسنا ناقليته النوعية وجدناها  -2

 .أكتب معادلة التفاعل محض الربوبانويك مع املاء و اجنز جدول تقدم التحول   - أ

Xأعطي عبارة الناقلية النوعيةللمحلول مث أوجد تقدم التحول النهائي  -  ب f  . 

 محض /للثنائية أساس PKaمث استنتج ثابت احلموضة  K أكتب عبارة ثابت التوازن   -  ت

 

  أ)'& ا� ـ#ـ"ـ!                                      5%$ 3-#ـ"ـ!

U(t) = A e
,-

.  

  
di

dt
 



II –  محضها املرافق هو محض البـنـزويـك شاردة البرتوات  هي مادة حافظة للمواد الغذائية هلا طبيعة قاعدية ،

C6H5COOH    .  

 .أكتب معادلة تفاعل شاردة البرتوات مع املاء مث أعطي عبارة ثابت التوازن هلذا التفاعل   -1

  2شكل – 5من 5موجود يف الصفحة األخرية  :على القارورة احلاوية هلذا احلمض جند على بطاقتها البيان اآليت -2

 .ماذا ميثل هذا البيان ؟ إشرحه بالتدقيق   - أ

 C6H5COO- / C6H5COOHللثنائية  PKaإستنتج   -  ب

 .أوجد قيمة ثابت التوازن للتفاعل السابق  -3

III –  0,1(نضع يف بيشر خليط متساوي املوالت moℓ شاردة  من محض الربوبانويك و) لكل نوع كيميائي

  . 100mℓالبرتوات  ،حجم املزيج 

   .أكتب معادلة التفاعل احلادث مث أحسب ثابت توازنه  -1

Xتقدم التحول النهائيبرهن أن  -2 f= 3,21x10-2 moℓ   . 

 .محض /النهائية للمحلول باإلعتماد على إحدى الثنائيتني أساس  PHأعطي قيمة ال -3

 .مبقارنتها مع خمطط الصفة الغالبة PHمع قيمة حلل النتائج املتحصل عليها يف حالتها النهائية  -4

λ(H3O                                                        : املعطيات
+)=35 10-3 S m² moℓ-1  

           λ (C2H5COO-) =3,58X 10-3 S m² moℓ-1                      à 25°C. 
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