
 

 

 االمتحان التجريبي للسنة الثانية باكالوريا 

 6102-6102السنة الدراسية 

الفيزياء و  المادة

 الكيمياء

 2 المعامل

 4h مدة اإلنجاز  العلوم الرياضية  المسلك 
 

 

 الكيمياء الجزء الأول و الثاني مستقلان

 

 الجزء الأول : دراسة تفاعل حمض الإيثانويك مع الماء

 معطيات :

𝑴(𝑪)لمولية : الكتل ا = 𝟏𝟐𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏    ،𝑴(𝑯) = 𝟏𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏        ،𝑴(𝑶) = 𝟏𝟔 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

𝑪𝑯𝟑حمض :     /المزدوجة قاعدة  − 𝑪𝑶𝑶𝑯(𝒂𝒒) 𝑪𝑯𝟑 − 𝑪𝑶𝑶(𝒂𝒒)
−⁄ 

𝝀𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶− = 𝟒, 𝟏 𝒎𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏       ،𝝀𝑯𝟑𝑶+ = 𝟑𝟓, 𝟎 𝒎𝑺. 𝒎𝟐. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

𝐶𝐻3لحمض الإيثانويك  (S)  نحضر محلولامائيا − 𝐶𝑂𝑂𝐻  بإذابة كتلة𝑚 = 0,60𝑔  من حمض الإيثانويك الخاص في الماء

𝑉المقطر للحصول على محلول حجمه  = 1,0𝐿 . 

𝜎فنجد  C°25عند درجة الحرارة (S)موصلية المحلول  𝜎نقيس  = 1,64.10−2 𝑆. 𝑚−1 . 

 أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل بين حمض الإيثانويك و الماء. -1

 .(S)للمحلول  𝐶أحسب التركيز المولي  -2

 : (S)باستعمال الجدول الوصفي للتحول الحاصل في المحلول  -3

 بدلالة (S)عند التوازن في المحلول  𝑒𝑞[+𝐻3𝑂]أوجد تعبير التركيز المولي لأيونات الأوكسونيوم  -3-1   

    𝜎  و الموصليتان الموليتان𝜆𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−  و𝜆𝐻3𝑂+  للأيونان𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−  و𝐻3𝑂+ . 

 . (S)المحلول الحمضي  𝑝𝐻استنتج قيمة ال  -3-2   

 يكتب على الشكل : (S)للتفاعل الحاصل في المحلول  𝑄𝑟,𝑒𝑞بين ان تعبير خارج التفاعل عند التوازن  -4

𝑸𝒓,𝒆𝒒 =
𝟏𝟎−𝟐𝒑𝑯

𝑪 − 𝟏𝟎−𝒑𝑯
 

 ثابتة التوازن التفاعل السابق واستنتج ما إذا كان التفاعل المدروس كلي ام لا. 𝐾أحسب قيمة  

 

 الجزء الثاني : التفاعل بين حمض الإيثانويك و الحمض 

𝐶𝐻3من حمض الإيثانويك الخالص  𝑛0(𝑚𝑜𝑙)وي المولات يتكون من ننجز التفاعل بين خليط متسا − 𝐶𝑂𝑂𝐻  و𝑛0(𝑚𝑜𝑙) 

𝐶𝐻3أول صيغته الجزيئية -2-من بروبان − 𝐶𝐻𝑂𝐻 − 𝐶𝐻3 . 

 



 

 

 

 

𝟐لامتحان التجريبي                               شعبة العلوم الرياضية                        الصفحة ا 𝟓⁄ 

 

 الصيغة نصف المنشورة اسم الجزيئة

 حمض الإيثانويك

 

 أول-2-بروبان

 

 

 ما اسم هذا التفاعل ؟ أعط مميزتان لهذا التفاعل. -1

 أكتب الصيغة نصف المنشورة للمركب العضوي الناتج و اذكر اسمه. -2

 أول .-2-الصيغ نصف المنشورة ، للتفاعل الحاصل بين حمض الإيثانويك و برويانأكتب معادلة التفاعل ، باستعمال  -3

 . tللحمض المتبقي أثناء التفاعل بدلالة الزمن  mتغيرات الكتلة  1يمثل مبيان الشكل  -4

 حدد التركيب المولي للمزيج عند التوازن الكيميائي. -4-1   

 أحسب مردود التفاعل . -4-2   

على التوازن الكيميائي حيث ثابتة عند الحصول  -5

𝐾التوازن للتفاعل السابق  = ، نضيف   2,25

0,1 𝑚𝑜𝑙  . من الماء إلى الخليط التفاعلي 

، استنتج منحى تطور   𝑄𝑟,𝑖احسب  -5-1   

 المجموعة الكيميائية .

بين ان تقدم التفاعل عند الحصول على  -5-2   

𝑥𝑓التوازن الجديد يساوي  ≈ 1,7.10−2 𝑚𝑜𝑙   .

 استنتج التركيب المولي للخليط .
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 الفيزياء النووية 

 

لتقدير عمر بعض الصخور، يلجأ العلماء إلى طق و تقنيات مختلفة تعتمد اساسا على قانون التناقص الإشعاعي ومن 

 بين هذه التقنيات تقنية التأريخ بواسطة الأورانيوم.

 معطيات :

𝒕عمر الأرض :  = 𝟒, 𝟓. 𝟏𝟎𝟗 𝒂𝒏𝒔    

𝑵𝑨عدد أفوكادرو :  = 𝟔, 𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟑 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

𝑈92تتفكك نويدة الأورانيوم المشع  -1
 و التي تنمذج وفق المعادلة التالية : −𝛽و  𝛼تلقائيا وفق سلسلة من التفككات  238

𝑼𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟖 ⟶ 𝒂𝜶 + 𝒃𝜷− + 𝑷𝒃𝟖𝟐

𝟐𝟎𝟔  

 ؟ −𝛽و  𝛼ما المقصود ب  -1-1

 . 𝑏و   𝑎بتطبيق قانونا الانحفاظ أوجد قيمتي العددين  -1-2

𝑈92تحتوي عينة من الصخور فقط على اليورانيوم  -2
𝑡لحظة تشكلها عند اللحظة  238 = و التي نعتبرها لحظة بداية  0

𝑃𝑏82التأريخ و أن الرصاص 
206 𝑈92الموجود في العينة ناتج عن تفكك اليورانيوم   

 فقط . 238

تساوي  202تساوي  تكون النسبة المئوية الكتلية للرصاص  202تكون النسبة المئوية الكتلية للرصاص  𝑡𝑚عند اللحظة 

𝑈92من الكتلة الابتدائية لليورانيوم  31%
238 . 

 اقة :تعطى بالعل 𝑡بتطبيق قانون التناقص الإشعاعي، أثبت أن كتلة الرصاص في العينة عند اللحظة -

𝒎𝑷𝒃(𝒕) = 𝟎, 𝟖𝟔𝟔. 𝒎𝑼(𝟎)(𝟏 − 𝒆−𝝀.𝒕 ) 

 . 238ثابتة النشاط الإشعاعي لليورانيوم  𝜆حيث 

𝑚𝑃𝑏تغيرات كتلة الرصاص المتكون بدلالة الزمن  1يمثل مبيان الشكل  -3 = 𝑓(𝑡) . 

 



 

 

 اعتمادا على المبيان أوجد :

في  𝑁𝑈(0)البدئية  232عدد نويات اليورانيوم  -3-1  

 العينة المدروسة.

𝑡1بين ان زمن نصف التفاعل   -3-2    238لليورانيوم  ⁄2

𝑡1هو  2⁄ (𝑈) = 4,5.109 𝑎𝑛𝑠 . 

أوجد مبيانيا عمر العينة ، ثم تحقق حسابيا من  -3-3  

 هذه النتيجة.

𝑈92فسر تواجد اليورانيوم  -4
في القشرة الأرضية إلى  238

 يومنا هذا .
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 لكهرباء ا

 

 ننجز التركيب التجريبي الموضح في الشكل التالي و المتكون من :

 .𝐸مولد مؤمثل للتوتر الكهربائي ، قوته الكهرمحركة  -

 .𝐶مكثف سعته  -

 قابلة للضبط. 𝑅موصل أومي مقاومته  -

 ، مقاومتها مهملة. 𝐿وشيعة معامل تحريضها  -

 . 𝐾قاطع للتيار  -

𝑡( عند اللحظة 1في الموضع ) 𝐾نضع قاطع التيار  -1 = والمكثف يكون   0

 مفرغا.

 ما هي الظاهرة التي تحدث في الدارة ؟ -3-1  

منحى التيار الكهربائي المار في الدارة و  2مثل على دارة الشكل  -3-2  

 بين مربطي الموصل الأومي في اصطلاح مستقبل.  𝑢𝑅بين مربطي المكثف و  𝑢𝐶التوترين 

2-  

بين مربطي 𝑢𝐶(𝑡)بتطبيق قانون إضافية التوترات ، أكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر الكهربائي  -2-1  

 .المكثف 

𝒖𝑪(𝒕)حل المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل :  -2-2   = 𝑨 + 𝑩. 𝒆−𝜶.𝒕 . 

𝐴  ،𝐵 (𝐵حدد تعبير كلا من  ≠  رة.بدلالة بارامترات الدا 𝛼و  (0

 في النظام العالمي للوحدات. 𝛼باستعمال معادلة الأبعاد حدد وحدة  -2-3  



 

 

بدلالة  𝑢𝑅التمثيل المبياني لتغيرات  3يمثل الشكل  -3
𝑑𝑢𝐶

𝑑𝑡
الطاقة المخزونة في المكثف بدلالة  𝐸𝑒تغيرات  4و الشكل  

 الزمن. 
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 أوجد :   4و  3باستغلال الشكلين 

 . 𝜏بتة الزمن ثا -3-1  

 .𝐸القوة الكهرمحركة للمولد  -3-2  

 . 𝐶سعة المكثف  -3-3  

 .𝑅مقاومة الموصل الأومي  -3-4  

 

𝑅)بعد شحن المكثف كليا ، نجعل مقاومة الموصل الأومي منعدمة  -4 = ( عند 2و نؤرجح قاطع التيار إلى الموضع ) (0

𝑡اللحظة  = 0. 

 بين مربطي المكثف. 𝑢𝐶(𝑡)ي يحققها التوتر الكهربائي أوجد المعادلة التفاضلية الت -4-1  

  

𝒖𝑪(𝒕)بين ان :  -4-2  = 𝑨. 𝐜𝐨𝐬 (
𝟏

√𝑳.𝑪
. 𝒕)  حلا للمعادلة التفاضلية السابقة ، ثم حدد تعبير كلا من الدور الخاص𝑇0  و

 بدلالة برامترات الدارة. 𝐴الثابتة 

 بدلالة الزمن. 𝐸𝑒(𝑡)تغيرات الطاقة المخزونة في المكثف  5يمثل المبيان الممثل في الشكل  -4-3  

   



 

 

 باستغلال المبيان استنتج قيمة :

 للتذبذبات الكهربائية. 𝑇0الدور الخاص  -

 .𝐿معامل تحريض الوشيعة  -

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الأول و الثاني مستقلانالميكانيك 

 

 قالةالجزء الأول : حركة جسم صلب على مستوى مائل و في مجال الث
𝒈نهمل تأثير الهواء و نأخذ  = 𝟗, 𝟖 𝒎. 𝒔−𝟐 

أعلى  𝐴من نقطة  (S)، نطلق الجسم  𝑚كتلته  (S)نريد دراسة تأثير قوة الاحتكاك على طبيعة حركة جسم صلب 

 أسفل المنحدر . 𝐵بالنسبة للخط الأفقي، بدون سرعة بدئية ، ليصل إلى النقطة  𝛼المستوى المائل بالزاوية 

𝑨𝑩نعطي    = 𝟏𝒎  . 
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𝑰 –  دراسة الحركة على المستوى المائل 

و نغير  بالنسبة لكل قياس طبيعة المستوى  (𝑆)و شدة تسارع مركز قصور الجسم   𝑓نقوم بقياس شدة القوة الإحتكاك 

 المائل، نحصل على النتائج التالية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2,0 1,5  1,0 0,5 𝑓(𝑁) 

0,9 1,9 2,9 3,9 𝑎(𝑚. 𝑠−2) 

 . (S)تسارع مركز قصور الجسم  𝑎ق القتنون الثاني لنيوتن ، أوجد تعبير بتطبي-1

 . 𝑓بدلالة شدة قوة الاحتكاك  𝑎تغيرات التسارع  2يمثل الشكل  -2

 . 𝛼و زاوية الميل   (S)كتلة الجسم 𝑚قيمة  أوجد قيمة -2-1  

باستعمال مبرهنة الطاقة الحركية بين الموضعين  -2-2  

𝐴  و𝐵  تعبير شدة قوة الاحتكاك أوجد𝑓  أحسب قيمتها .

=𝐵∨من أجل  2,19𝑚. 𝑠−1. 

 𝑓تأكد مبيانيا من قيمة شدة قوة الاحتكاك  -2-3  

 السابقة.

 

 

𝑰𝑰- : دراسة الحركة في مجال الثقالة 

ليسقط على الأرض عند  𝐵النقطة  (S)يغادر الجسم 

 . 7أنظر الشكل  𝐷النقطة 

في  𝑦∨و   𝑥∨غيرات إحداثيتا السررعة ت  7يمثل الشكل 

,𝑂)المعلم  𝑖  , 𝑗 ) .بدلالة الزمن 

 : 7اعتمادا على مبيان الشكل 

 في المعلم (S)حدد طبيعة حركة الجسم  -1

  (𝑂, 𝑖  , 𝑗 ). 

 . 𝑥𝐷و المدى  ℎأوجد قيمة كل من الإرتفاع -2

 .𝐷لنقطة عند ا (𝑆)أوجد قيمة سرعة الجسم -3

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني : دراسة حركة قمر اصطناعي 

 30و المتكون من  𝐺𝑙𝑖𝑙𝑒𝑜، وضع الاتحاد نظامه الخاص المسمَّى  𝐺𝑃𝑆لمنافسة النظام الأمريكي في التموقع الدقيق 

𝒉قمرا اصطناعيا يرسم كل واحد منها مسارا يمكن اعتباره دائريا حول الأرض على ارتفاع  = 𝟐𝟑𝟔𝟏𝟔 𝒌𝒎 .من سطحها 



 

 

 معطيات :

𝑴𝑻كتلة الأرض :   = 𝟓, 𝟗𝟕𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒌𝒈    

𝑹𝑻شعاع الأرض :   = 𝟔𝟑𝟕𝟏 𝒌𝒎  

𝑮ثابتة التجاذب الكوني :  = 𝟔, 𝟔𝟕. 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝑺𝑰 

 (.2-في المرجع المركزي الأرضي و الذي نعتبره غاليليا )الشكل (𝑆)تتم دراسة حركة أحد هذه الأقمار الإصطناعية 

 

�⃗�𝑇تعبير  أكتب -1 𝑆⁄ بدلالة ثابتة التجاذب الكوني  (S)لقوة التجاذب الكوني التي تطبقها الأرض على القمر الإصطناعي   

𝐺  كتلة الأرض ،𝑀𝑇  كتلة القمر الإصطناعي ،𝑚𝑆  شعاع الأرض ،𝑅𝑇  و الارتفاعℎ  و مثل�⃗�𝑇 𝑆⁄  2-على الشكل. 

،  𝐺  ،𝑀𝑇بدلالة  (𝑆)للقمر  ∨لثاني لنيوتن في المرجع المركزي الأرضي ، أوجد تعبير السرعة المدارية بتطبيق القانون ا -2

𝑅𝑇  وℎ .ثم أحسب قيمتها 

 ثم أحسب قيمته. ∨و  ℎو  𝑅𝑇بدلالة   (𝑆)لحركة القمر الإصطناعي  𝑇أوجد التعبير الحرفي للدور  -3

 ساكنا بالنسبة لملاحظ على سطح الأرض ؟ علل جوابك.هل يمكن اعتبار هذا القمر  -4


