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) نقطة  4,75.                       ( دراسة حمض البنزویك -:      الكیمیاء  
)نقطة  2,25(  .  تغطیة قطعة من الفوالد بطبقة من القصدیر -                  

)نقطة  2,25.        (الثوریوم  -التأریخ بطریقة األورانیوم:       1فیزیاء   

)نقطة  5,25(  .مكبر الصوت وشیعةلتحدید معامل التحریض      :  2فیزیاء   

)نقطة  2,5(                       نمذجة قوة احتكاك مائع   :    3فیزیاء   

)نقطة  3(   .                      كفاندیشل نواس اللي  :     4فیزیاء   
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  .مستقالن ) 2(و) 1(الجزءان ) :  نقط 7(كیمیاء 
  

 .دراسة محلول حمض البنزویك:  الجزء األول 
 

COOHHCيستعمل حمض البنزويك   
56

كمادة حافظة في صناعة المواد الغذائیة ، وھو جسم  

  .صلب أبیض اللون
  . محلول ھیدروكسید الصوديومو مع  تفاعل حمض البنزويك مع الماء دراسةيھدف ھذا الجزء إلى  

 من حمض البنزويك في الماء المقطر mلحمض البنزويك بإذابة كتلة  امائی نحضر محلوال 

mLVعلى حجم  للحصول 100  1.1,0 تركیزه  Lmolca .  

      :                 المولیة لحمض البنزويك  ةالكتل: معطیات 
1.122  molgM ؛  

:                   C25الجداء األيوني للماء  عند درجة الحرارة  
1410Ke .  

 
  

 .تفاعل حمض البنزویك مع الماء -1
6,21: فنجد  C025عند  حمض البنزویك محلول pHنقیس        pH؛  

  .mاحسب الكتلة  . 1-1
 .اكتب معادلة تفاعل حمض البنزویك مع الماء. 2-1
 .استنتج.للتفاعل  واحسب نسبة  التقدم النھائي ،المجموعةأنشئ الجدول الوصفي لتطور . 3-1
éqrQأعط تعبیر خارج التفاعل . 4-1 واستنتج قیمة ثابتة الحمضیة  .  acو 1pHعند التوازن بداللة  ,

ApK  للمزدوجة
)aq()aq(

COOHCCOOHHC 

5656     

  

  تفاعل حمض البنزویك مع محلول ھیدروكسید الصودیوم - 2

mLVaنصب في كأس حجما    20  من محلول حمض البنزویك  ذي التركیز
1.1,0  Lmolca  ونضیف إلیھ تدریجیا بواسطة سحاحة مدرجة محلول ھیدروكسید الصودیوم

12105تركیزه    L.mol.cb.  

mLVbعند إضافة الحجم  10  من محلول ھیدروكسید الصودیوم، یكونpH  المحلول الموجود  

7,32،ھو   C25في الكأس، عند درجة الحرارة  pH .  

  .اكتب معادلة التفاعل الذي یحدث عند مزج المحلولین. 1-2

VHOnاحسب كمیة المادة  .2-2 )(   التي تمت إضافتھا و كمیة المادةrHOn )(   المتبقیة في المحلول

  .التفاعل عند نھایة

VHOnبداللة لھذا التفاعل التقدم النھائي ةنسب أوجد تعبیر .3-2 )(   وrHOn )(   .استنتج.  

  
  
  

  :فلز القصدیربطبقة من  تغطیة قطعة من الفوالد: الجزء الثاني 
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 الحديد األبیض ھو فوالد مغطى بطبقة رقیقة من القصدير ويستعمل خاصة  في صناعة علب

يھدف ھذا الجزء إلى تحديد كتلة القصدير الالزمة .المصبرات نظرا لخاصیاته الفیزيائیة المتعددة
  .لتغطیة صفیحة من الفوالد  بواسطة التحلیل الكھربائي

  :المتدخلتان في ھذا التحلیل ھما مؤكسد/مختزل ناتالمزدوج: معطیات         

                       saq
SnSn /2

و       lg
OHO

22
/ . 

 :  الفرادي                            
14 .10.65,91  molCF.  

: لقصديرل الكتلة المولیة الذرية                        17118  mol.g,SnM 

  

نغمر الصفیحة الفوالدیة كلیا في محلول كبریتات القصدیر 
aqaq SOSn   2

4
؛ ثم ننجز التحلیل  2

  .الكھربائي لھذا المحلول بین إلكترود مكون من الصفیحة الفوالدیة و إلكترود من الغرافیت
  .ھل یجب أن تكون الصفیحة الفوالدیة ھي األنود أو الكاتود ؟ علل الجواب -1
  .یالحظ انتشار غاز ثنائي األوكسیجین على مستوى إلكترود  الغرافیت  -2

  .يتفاعل التحلیل الكھربائ اكتب معادلة    
mintیستغرق التحلیل الكھربائي مدة   -3 10  بتیار كھربائي شدتھ ثابتةAI 5.  

 .استنتج كتلة القصدیر التي توضعت على الصفیحة الفوالدیة     
  

  .  الثوریوم -بطریقة األورانیوم  التأریخ : )نقطة 2,25(  1فیزیاء 

  خالل  الزمن 234ينتج الثوريوم المتواجد في الصخور البحرية عن التفتت التلقائي لألورانیوم  

  .تكونھا خو لذلك  يوجد الثوريوم و األورانیوم بنسب مختلفة في جمیع الصخور البحرية حسب تاري 

  تحتوي عند لحظة تكونھا التي نعتبرھا أصال للتواريخ كانت  نتوفر على عینة من صخرة بحرية   

 0t 0،على عددNمن نوى األورانیومU234
على نوى   آنذاك تحتوي لم تكننھا نعتبر أ ، و 92

Th230الثوريوم
   .أصل التواريخعند 90

      :األورانیوم ھو أن نسبة عدد نوى الثوريوم على عدد نوى tأظھرت دراسة ھذه العینة عند لحظة  
 

         40,0
)(

)(
234
92

230
90 
UN

ThN
r  

uUm                  :          كتلة نواة األورانیوم   - :معطیات    0409,234)(234
92 ؛  

anst     :   234 زمن عمر النصف لعنصر األورانیوم -                   5
2/1 10.455,2 ؛  

ump                                    :      كتلة البروتون      -                   00728,1؛   

umn                                     :     كتلة النوترون      -                   00866,1؛    

                             :رية   ذوحدة الكتلة ال -                  
2.5,9311  cMeVu. 

U234دراسة نواة األورانیوم  -1
92

  

  .234أعط تركیب نواة األورانیوم . 1-1
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Thإشعاعیة النشاط ، تتحول تلقائیا إلى نویدة الثوریوم 
230
90 .  

  

t  0بداللةN  و زمن عمر

 .مكبر الصوت 

مستعملة في مكبر الصوت، ننجز تجربة على 

لشحنه بواسطة مولد  التجريبیة

  .Lقیمة معامل التحريض

عند لحظة  نختارھا )1( إلى الموضع
  .100Rحن المكثف عبر موصل أومي مقاومتھ 

بین مربطي المكثف، فنحصل على المنحنى الممثل 

)V(u
C

 
 

)(Vu
C

 

0 

 T 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوریا

 العادیةالدورة (
الموضوع

  
 والكیمیاء

  )ب( و) أ( الریاضیة العلوم

MeV طاقة الربط

E للنواةU234

92  .  

U234نویدة األورانیوم
إشعاعیة النشاط ، تتحول تلقائیا إلى نویدة الثوریوم  92

U234بتطبیق قانوني االنحفاظ ، اكتب معادلة تفتت النویدة 
92.  

 دراسة التناقص اإلشعاعي

)(نوى الثوریوم  دأعط  تعبیر عد
230
90 ThN  عند اللحظةt

1t 234لعنصر األورانیوم .  

  /.tاحسب .  2/1tو rبداللة  tأوجد تعبیر اللحظة

  تحدید معامل التحریض لِوشیعة:    )ةنقط  

مستعملة في مكبر الصوت، ننجز تجربة على   rمقاومتھا  لوشیعةLلتحديد معامل التحريض
  : 1مرحلتین باستعمال التركیب التجريبي الممثل في الشكل

التجريبیة بالدراسة لمكثف Cسعة النحدد قیمة 
VE كھربائي مؤمثل قوته الكھرمحركة  6.   

قیمة معامل التحريض لتحديدندرس تفريغ ھذا المكثف في الوشیعة 

                 
 تحدید سعة المكثف

إلى الموضع )1الشكل(  Kالمكثف غیر مشحون ، نؤرجح قاطع التیار
t( حن المكثف عبر موصل أومي مقاومتھ شفی ؛

بین مربطي المكثف، فنحصل على المنحنى الممثل  Cuنعاین بواسطة راسم التذبذب ذي ذاكرة التوتر

  . Cuأثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر

1 2 
R  K  

E  
cu  

1الشكل  
)(mst 

2شكل   

والكیمیاء الفیزیاء   : مـــادةـــال

 

العلوم شعبة   :)ة(الشعـــب

 

MeVاحسب بـ . 2-1

نویدة األورانیوم. 3-1

بتطبیق قانوني االنحفاظ ، اكتب معادلة تفتت النویدة         

دراسة التناقص اإلشعاعي -2

أعط  تعبیر عد. 2- 1

21النصف 

أوجد تعبیر اللحظة. 2-2

  5,25(  2فیزیاء 
 

لتحديد معامل التحريض
مرحلتین باستعمال التركیب التجريبي الممثل في الشكل

نحدد قیمة : المرحلة األولى 
كھربائي مؤمثل قوته الكھرمحركة 

ندرس تفريغ ھذا المكثف في الوشیعة : المرحلة الثانیة 

102 :ناخذ                 
تحدید سعة المكثف1-  
المكثف غیر مشحون ، نؤرجح قاطع التیار   

0( أصال للتواریخ

نعاین بواسطة راسم التذبذب ذي ذاكرة التوتر   

   ).2(في الشكل
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
أثبت المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر.1-1

rL,  
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  و Aمن الثابتتین  لأوجد تعبیر ك

0t.  

t(التیار ، قاطعK  
خالل  بین مربطي المكثف 

  .مربطي المكثف

dt

du
                                              .  

ومكثف سعتھ  ةالمكون من الوشیعة السابق

VUقیمتھ الفعالة ثابتة 6  ونغیر

لتیار قیمة ل ةالشدة الفعال

  .للوشیعة
بالنسبة  buللتوتر أوجد قیمة الطور

 

3شكل   

)(Vuc  

0  

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوریا

 العادیةالدورة (
الموضوع

  
 والكیمیاء

  )ب( و) أ( الریاضیة العلوم

)1(: ھو  التفاضلیة حل ھذه المعادلة 

t

C eAu


 أوجد تعبیر ك ؛

  .بداللة برامترات الدارة
)T(  المماس للمنحنى)(tfuC   عند  اللحظة

  .للمكثف Cالسعةقیمة  ) 2(انطالقا من منحنى الشكل 

  . معامل التحریض للوشیعة
0(حظة  نعتبرھا أصال جدیدا للتواریخلعند ،المكثف مشحون، نؤرجح 
، ونعاین بنفس الطریقة تطورالتوتر )2(إلى الموضع 

C
u  بین مربطي المكثف

   ).3(المنحنى الممثل في الشكل  ، فنحصل على
مربطي المكثفبین   Cuالتي یحققھا التوتر ثبت المعادلة التفاضلیة

و  Cuو  Cو   L للدارة بداللة tEعبر عن  الطاقة الكلیة
dt

duC

  باستعمال المعادلة التفاضلیة ،

dt

dE
شدة التیار  i، حیث  

مقاومة  rو tالدارة عند اللحظة

نعتبر في ھذه التجربة أن شبھ الدور 
  .الخاص للدارة

) 3(احسب ، اعتمادا على منحنى الشكل 
L للوشیعة.  

  .تحدید قیمة معامل التحریض للوشیعة بطریقة أخرى
نطبق بین مربطي ثنائي القطب D المكون من الوشیعة السابق

قیمتھ الفعالة ثابتة uتوترا جیبیا، مركبین على التوالي ، 

N.  
HzNنالحظ أنھ عندما یأخذ التردد القیمة  5000  الشدة الفعال، تأخذ

I 00 .  

للوشیعة rو قیمة المقاومة Lاحسب قیمة معامل التحریض
أوجد قیمة الطور ؛بین مربطي الوشیعة  اللحظيالتوتر

  نمذجة قوة احتكاك مائع : )نقط 

)(mst  

والكیمیاء الفیزیاء   : مـــادةـــال

 

العلوم شعبة   :)ة(الشعـــب

 

حل ھذه المعادلة.  2-1

بداللة برامترات الدارة
(یمثل المستقیم  .1.3

انطالقا من منحنى الشكل  ستنتجا 

معامل التحریض للوشیعة تحدید -2
المكثف مشحون، نؤرجح 

إلى الموضع ) 1الشكل(  

، فنحصل علىالزمن
ثبت المعادلة التفاضلیةأ. 1-2

عبر عن  الطاقة الكلیة.2-2

باستعمال المعادلة التفاضلیة ،. 2- 3

ir.2بین أن
dt

dEt 

الدارة عند اللحظة المار في
  .الوشیعة

نعتبر في ھذه التجربة أن شبھ الدور .  4-2
الخاص للدارة یساوي الدور

احسب ، اعتمادا على منحنى الشكل 
Lمعامل التحریض 

  

تحدید قیمة معامل التحریض للوشیعة بطریقة أخرى - 3
نطبق بین مربطي ثنائي القطب 

FC 5
0 10  ، مركبین على التوالي ،

Nتدریجیا تردده 

نالحظ أنھ عندما یأخذ التردد القیمة 

A48,0قصوى 

احسب قیمة معامل التحریض.  1-3
التوتر buلیكن . 2-3

  . uللتوتر 
  

نقط  2,5( 3فیزیاء 
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قوة االحتكاك المائع المطبقة من طرف الغلیسیرول على جسم  نمذجةيھدف ھذا التمرين إلى 

داخل  rو شعاعھا mوذلك بدراسة حركة السقوط الرأسي لكلة فلزية كتلتھاصلب 
  . الغلیسیرول

cmr:شعاع الكلة  -: معطیات  1                         حجم الكلة  ؛:
3..

3

4
rV       

 :الكتلة الحجمیة -

         :      للفلز الذي تتكون منه الكلة * 
33

1 .10.7,2  mkg   

        :                            الغلیسیرول*
33

2 .10.26,1  mkg      

     :   تسارع الثقالة    -
2.81,9  smg. 

 ھي  في الغلیسیرول الكلة المغمورة كلیا نذكر أن شدة دافعة أرخمیدس المطبقة على
gVF ..2.  

k.v.r.fنمذج قوة االحتكاك التي تخضع لھا الكلة أثناء السقوط داخل الغلیسیرول بـ ن n


 9  

  .سرعة مركز قصور الكلة vو عدد صحیح  nحیث   

عند لحظة نعتبرھا أصال للتواريخ 00 tنحرر الكلة،  

  أصل المحور  Oبدون سرعة بدئیة من نقطة  

الرأسي  kO


  فتتم حركتھا،الموجه نحو األسفل ,

  علىفي إناء زجاجي،  الموجود الغلیسیرولداخل  
  :مرحلتین 

  1 : 0مرحلة النظام البدئي بین لحظتینt1وt 

  .تزايد سرعة الكلةتحیث    
  2 : مرحلة النظام الدائم انطالقا من اللحظة 

1t  حیث تأخذ سرعة الكلة قیمة حدية ثابتةv. 

يمكن الجھاز المكون من میقت وخلیتین  
1
Cو 

2
C  

  التي تستغرقھا  tمن قیاس المدة الزمنیة 
cmdالكلة لقطع المسافة  20  2(خالل المرحلة(  

  ).انظر الشكل جانبه( 
  

mstعلما أن vقیمة السرعة الحدیة  حدد. 1 956. 

 الكلة مركز قصورل vسرعةالبتطبیق القانون الثاني لنیوتن ، بین أن المعادلة التفاضلیة التي تحققھا . 2 
 : تكتب على الشكل  داخل السائل

    













1

21gB         و      
2

14

27

r..
A


     مع    Bv.A

dt

dv n    

أوجد،انطالقا من المعادلة التفاضلیة، تعبیر  .3
nv
 1بداللة  2و وr  وg  .  

  .nالعدد استنتج . 4

  كفاندیشلنواس اللي )  نقط  3( 4فیزیاء  
  

2
C

 
1C

000.0 
d  

O  
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  باستعمال میزان اللي لتحديد قیمة  1778أول تجربة سنة  Cavendishأنجز العالم كفانديش  

21311،فوجد  Gالتجاذب الكوني ثابتة  ..10.67,6  skgmG و بالتالي أصبح باإلمكان حساب  

  .لنیوتنوالطبیعیة في مداراتھا بتطبیق القانون الثاني  سرعة األقمار االصطناعیة 

  ،كتلتھا متجانسة يتكون میزان اللي الذي استعمله كفانديش من نواس لي مكون من عارضة

  مھملة، تحمل في طرفیھا جسمین لھما نفس الكتلة و معلقة من منتصفھا بواسطة سلك لي 

  ).1شكل (حامل ثابت إلى  مثبت، Cثابتة لیه  

  المنطبق مع سلك  )(بالنسبة لمحور الدوران ) العارضة،الجسمان(مجموعة العزم قصور 

  اللي الرأسي ھو
2.46,1 mkgJ  .  

min70قاس كفانديش دور حركة نواس اللي في غیاب االحتكاكات فوجد    T.  
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  تحدید سرعة قمر اصطناعي. 1 

  مدار قمر اصطناعي حول األرض دائري ، في المرجع المركزي األرضي،

kmrو شعاعھ  ضمركزه منطبق مع مركز األر 7000  .  

 للقمر v بتطبیق القانون الثاني لنیوتن، تعبیر السرعة ،أثبت 
  .vاحسب.TMألرضاوكتلة   rو Gبداللة  االصطناعي    

 دراسة نواس اللي. 2
  نھمل جمیع االحتكاكات و نرمز لزاویة اللي للسلك بـ
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  .أثناء تذبذبات نواس اللي أثبت المعادلة التفاضلیة التي تحققھا زاویة اللي   -2.1
  :یكتب حل ھذه المعادلة التفاضلیة على الشكل التالي  -2.2
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الخاص  رباستعمال المعادلة التفاضلیة و حلھا، أوجد تعبیر الدو 
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  .للسلك الذي استعملھ كفاندیش Cو استنتج قیمة ثابتة اللي  
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