
 

 

 كيمياء :ال
بالتفاعل  𝑪𝟐𝑯𝟓𝑶𝑯(𝒍)و الإيثانول  𝑪𝟐𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶𝑯(𝒍)ننمذج التحول الكيميائي الذي يحدث بين حمض البروبانيوك  -1

 التالي :

 
𝑪𝟐𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶𝑯(𝒍) + 𝑪𝟐𝑯𝟓𝑶𝑯(𝒍)  ⇄ 𝑪𝟐𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶𝑪𝟐𝑯𝟓 (𝒍) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

 

𝒏𝟎لدراسة التحول السابق نضع في دورق خليط يتكون من  = 𝟎, 𝟎𝟐 𝒎𝒐𝒍  من الحمض و𝒏𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟐 𝒎𝒐𝒍  من الكحول

 في وجود حمض الكبريتيك المركز و نستعمل تركيب التسخين بالإرتداد .

بواسطة محلول  بعد مدة زمنية من التسخين و بعد وصول حالة التوازن نعاير كمية الحمض المتبقي من التفاعل

𝑵𝒂(𝒂𝒒))هيدروكسيد  الصوديوم 
+ + 𝑯𝑶(𝒂𝒒)

− 𝑪𝒃تركيزه  ( = 𝟎, 𝟑𝟑 𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏  في وجود كاشف ملون مناسب الفينول

𝑽𝒃𝑬فتاليين فنلاحظ تغير لون الخليط عند إضافة الحجم  = 𝟐𝟎 𝒎𝑳 . 

 

 
 

 أكتب الصيغة نصف المنشورة للمركب الناتج و أعط إسمه. -1-1

 هو دور كل حمض الكبريتيك والتسخين بالإرتداد .ما  -1-2

 .1المعايرة ؟ أكتب أسماء العناصر المشار إليها بأسهم في الشكل  هذه ما نوع -1-3

 . 𝑽𝒃𝑬و الحجم  𝑪𝒃مثل جدول تفاعل المعايرة ثم أكتب عبارة كمية مادة الحمض المتبقي بدلالة  -1-4

 . 𝑪𝟐𝑯𝟓𝑶𝑯(𝒍)و الإيثانول  𝑪𝟐𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶𝑯(𝒍)أنشئ جدول التقدم للتفاعل الحاصل بين حمض البروبانيوك  -1-5

 ثم أحسب قيمته. 𝑽𝒃𝑬و الحجم  𝑪𝒃عند التوازن بدلالة  𝒙𝒆𝒒أكتب تعبير التقدم  -1-6

 أحسب مردود التفاعل . ماذا تستنتج؟ -1-7

كمية مادته  𝑪𝟐𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶𝑪𝟐𝑯𝟓 (𝒍)نمزج خليطا يتكون من المركب الناتج عن التحول السابق  𝐶°25عند درجة حرارة  -2

𝒏𝟎 = 𝟏 𝒎𝒎𝒐𝒍  و هيدروكسيد الصوديوم(𝑵𝒂(𝒂𝒒)
+ + 𝑯𝑶(𝒂𝒒)

− 𝑪𝟎تركيزه  ( = 𝟎, 𝟎𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑳⁄  وحجمه𝑽𝟎 = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳  (

𝑽𝑻نعتبر أن حجم الخليط التفاعلي ثابت ويساوي  = 𝑽𝟎 = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳 ) 

 ننمذج التحول الكيميائي بتفاعل تام معادلته :



 

 

 

𝑪𝟐𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶𝑪𝟐𝑯𝟓 (𝒍) + 𝑯𝑶(𝒂𝒒)
− ⇄ 𝑪𝟐𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶− + 𝑪𝟐𝑯𝟓𝑶𝑯(𝒍) 

 

 أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل الذي يحدث و حدد نوع التفاعل. -2-1

𝝈أثبت أن موصلية المحلول تكتب على الشكل :  -2-2 = 𝟐𝟓. 𝟏𝟎−𝟐 + 𝟏𝟔𝟒 𝒙   

𝑺ب  𝝈حيث يعبر عن  𝒎⁄ . 

𝒕موصلية الخليط التفاعلي عند اللحظة  𝝈𝟎أحسب قيمة  -2-3 =  موصلية الخليط عند نهاية التفاعل. 𝝈𝒇و قيمة  𝟎

 كيف تتغير موصلية الوسط التفاعلي مع مرور الزمن؟ علل جوابك. -2-4

 نعطي :

𝝀𝑵𝒂+ = 𝟓, 𝟎𝟎 𝒎𝑺.𝒎𝟐.𝒎𝒐𝒍−𝟏  ،    𝝀𝑯𝑶− = 𝟐𝟎, 𝟎𝟎 𝒎𝑺.𝒎𝟐.𝒎𝒐𝒍−𝟏   ،   𝝀𝑪𝟐𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶− = 𝟓, 𝟎𝟎 𝒎𝑺.𝒎𝟐.𝒎𝒐𝒍−𝟏 

 

 : 1فيزياء ال

 
 𝑪و مكثف سعته  𝑬في مختبر توجد عدة عناصر كهربائية ذات خصائص مجهولة من بينها مولد كهربائي قوته الكهربائية 

𝑹و موصل أومي مقاومته  = 𝟏𝟎𝑲𝛀   وو شيعة معامل تحريضها𝑳 . 

 

أراد أستاذ الفيزياء أن يختبر فوج من التلاميذ الستة الثانية علوم فيزيائية و عرض عليهم التعرف على التعرف على هذه 

 . 1الأجهزة فكان اقتراح التلاميذ إنجاز الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل 

 

 
 

 . 2توصل التلاميذ إلى منحنى الشكل  1عند وضع قاطع التيار في الموضع  -1

 مثل منحى التيار الذي يمر في الدارة و كذلك التوترات بين مختلف ثنائيات القطب في الدارة . -1-1  

 . 2بين كيفية ربط كاشف التذبذب لمعاينة التوتر الكهربائي الموضح في الشكل  -1-2  

:  أثبت أن المعادلة التفاضلية تكتب على الشكل  -1-3  
𝒅𝑼𝑹

𝒅𝒕
+

𝑼𝑹

𝑹𝑪
= 𝟎 . 



 

 

 سعة المكثف. 𝑪واستنتج  𝝉القوة الكهرمحركة للمولد و قيمة ثابتة الزمن  𝑬حدد قيمة  -1-4  

 

𝑡عند اللحظة التلاميذ ضع وبعد شحن المكثف كليا  -2 = قاطع التيار  0

بين مربطي المكثف ،  𝑢𝐶التوتر الكهربائي  واعاينو،  2في الموضع 

 . 3على منحنى الشكل  واحصلف

 

 ما نوع التذبذبات التي تحدث في الدارة . -2-1  

 مهملة أم لا معللا جوابك. 𝒓حدد ما إذا كانت مقاومة الوشيعة  -2-2  

بين مربطي  𝒖𝑪أكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  -2-3  

 المكثف.

الدور الخاص ، واكتب تعبيره بدلالة بارامترات الدارة  𝑻𝟎حدد قيمة  -2-4  

. 

 معامل تحريض الوشيعة . 𝐿أوجد قيمة  -2-5  

′𝑳لو استبدلنا الوشيعة السابقة بوشيعة معامل تحريضها  3كيف سيكون مبيان الشكل  -2-6   =
𝑳

𝟒
 . 

 

 : 2فيزياء ال
 إنجاز التجربتان التاليتان :التلاميذ  امت مجموعتان منق (𝑆)كرية ل 𝑚لتحديد الكتلة 

 كرية في غازلدراسة السقوط الرأسي لالمجموعة الاولى : 

, 𝑂)أصل معلم  𝑂رأسيا من نقطة  (𝑆) كريةالتسقط  �⃗�  )  و الموجه نحو الأسفل عند اللحظة𝑡 =  بدون سرعة بدئية . 0

= �⃗�تخضع الكرية أثناء حركتها في الغاز لقوة احتكاك متجهتها  −𝒌.∨⃗⃗   

( تغيرات السرعة 1منحا ها معاكس لمنحى الحركة . يمثل مبيان الشكل )

 بدلالة الزمن .

𝒌نعطي : معامل الإحتكاك  = 𝟑, 𝟓𝟕. 𝟏𝟎−𝟐  𝑲𝒈 𝒔⁄ ، 𝒈 = 𝟏𝟎 𝒎. 𝒔−𝟏  

ما هو المرجع المناسب لدراسة حركة الكرية ؟ و ما هي الفرضية التي  -1

 تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن؟

 نص القانون الثاني لنيوتن. أكتب -2 

ماذا  𝑎0. ثم احسب قيمة التسارع البدئي  𝑳∨حدد قيمة السرعة الحدية  -3

 ؟تستنتج بخصوص دافعة أرخميدس 

 أثبت ان المعادلة التفاضلية للحركة تكتب على الشكل : -4

𝒅 ∨

𝒅𝒕
= −

𝑲

𝒎
.∨ +𝒈 

 كتلة الكرية. 𝒎أحسب قيمة  -5

  { كرية-نابض} اقترحت دراسة المجموعة المتذبذبة  : المجموعة الثانية



 

 

𝑲نثبت الكرية السابقة بنابض مرن لفاته غير متصلة و صلابته  = 𝟓𝟎𝑵 𝒎⁄  (2) انظر الشكل 

و نحررها بدون  𝑿𝒎 عن موضع توازنها بالمسافة (𝑆)نزيح الكرية 

بدلالة  𝑥أفصول مركز القصور  3مبيان الشكل سرعة بدئية . يمثل 

 . 𝒕 الزمن

 𝑥ذ الأفصول خعندمال يأ (𝑆)مثل القوى المطبقة على الجسم  -1

𝒙لمركز قصور الكرية القيمة  = 𝑿𝒎 . 

 ؟ علل جوابك.أم لا  خمودحركة الكرية تمت بهل  -2

 .(𝑆)مركز قصور الكرية  𝐺أوجد المعادلة التفاضلية لحركة  -3

 تكتب المعادلة الزمنية للحركة التذبذبية على الشكل : -4

𝒙(𝒕) = 𝑿𝒎𝒄𝒐𝒔 (
𝟐𝝅

𝑻𝟎
. 𝒕 + 𝝋) 

 أوجد المقادير المميزة لحركة الكرية : -4-1   

 عند أصل التواريخ.𝝋، الطور  𝑿𝒎، وسع الحركة  𝑻𝟎الدور الخاص 

 . 𝑥(𝑡)أكتب المعادلة الزمنية  -4-2   

𝑇0بين ان تعبير الدور الخاص يكتب :   -5 = 2𝜋√
𝑚

𝐾
 

المحصل عليها قيمة الثم قارنها مع  كتلة الكرية 𝒎أحسب  -6

 .من طرف المجموعة الأولى 

𝝅𝟐نعطي :   ≈ 𝟏𝟎  


