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 يسمح باستعمال اآللة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة
 تعطى التعابير الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العددية

يتضمن موضوع االمتحان أربعة تمارين :تمرين في الكيمياء وثالثة تمارين في الفيزياء
 الكيمياء :تحوالت كيميائية تلقائية
 الفيزياء:
 oالتمرين  :3انتشار موجات ميكانيكية وموجات ضوئية

( 7نقط)
( 31نقطة)
( 1نقط)

 oالتمرين  :2استجابة ثنائي القطب

( 5نقط)

 oالتمرين  :3القفز بالدراجة النارية

( 5نقط)
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الموضوع
الكيمياء ( 7نقط) :تحوالت كيميائية تلقائية
تختلف التحوالت الك يميائية حسب نوعية المجموعات الكيميائية ،والشروط البدئية .فهي إما سريعة أو بطيئة،
ويؤدي بعضها إلى تصنيع نواتج يمكن استخدامها في مجاالت مختلفة منها المجال الصحي أو الصناعي ،وذلك وفق
بروتوكوالت معينة.
يهدف هذا التمرين إلى دراسة كيفية التحكم في تطور مجموعة كيميائية من خالل تفاعل تصنيع األسبرين (حمض
األستيل ساليسيليك) ودراسة تصرف جزيئات هذا الحمض في الماء لتحديد ثابتة حمضيته ،وكذا دراسة التحول
التلقائي في عمود.
الجزء األول :تصنيع األسبرين في المختبر ودراسة تفاعله مع الماء
 .3يمكن تصنةع حمض األتسدةل تسالةسةلةك ) (acide acétylsalicyliqueأو األتسبرين في المخدبر انطالقا من تفاعل
حمض السالةسةلةك مع أندريد اإليثانويك باتسدعمال الدسخةن باالرتداد وفق المعادل الكةمةائة الدالة المنمذج لهذا
الدحول.
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 .3.3 5.5أعط اتسم المجموع الممةزة المحاط بخط مدقطع مغلق في الصةغ الطوبولوجة لكل من جزيئ حمض
السالةسةلةك وحمض األتسدةل تسالةسةلةك.
 .1.3 5.5أعط ممةزتي هذا الدحول.
 .1.3 5.5اخدر من بةن الدرايةب الدجريبة ( )1و ( )2و ( )3الدالة  ،الدريةب المسدعمل إلنجاز هذا الدصنةع.

 .1.3 5.5ما الفائدة من الدسخةن باالرتداد؟
 .5.3 3ندخل في حوجل معةاري  n1 = 0,10 molمن حمض السالةسةلةك و  n2 = 0,26 molمن أندريد اإليثانويك
وقطرات من حمض الكبريدةك المريز .بعد الدسخةن باالرتداد وعملةات المعالج والدنقة نحصل على بلورات
األتسبرين يدلدها . mexp = 15,3 g
أوجد قةم مردود هذا الدصنةع علما أن المدفاعل المحد هو حمض السالةسةلةك.
نعطي :الكدل المولة لحمض األتسدةل السالةسةلةكM =180 g.mol -1 :

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة االستدراكية  – 2016الموضوع  -مادة :الفيزياء والكيمياء
 -شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة واألرض ومسلك العلوم الزراعية وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها

RS 72

الصفحة

3

6

بمسلكيها

6

 .1نحضر محلوال مائةا ) (Sلحمض األتسدةل تسالةسةلةك تريةزه المولي  C = 5,55.10 mol.Lوحجمه
 . V = 500 mLبعد قةاس موصلة المحلول ) ، (Sتم تحديد قةم  x fتقدم الدفاعل عند الحال النهائة للمجموع
الكةمةائة حةث . x f = 5,70.10-4 mol
للدبسةط نرمز لجزيئ حمض األتسدةل تسالةسةلةك بالصةغ  AHولقاعدته المرافق بالصةغ . A 
 .3.1 0.5اٌيدب المعادل الكةمةائة المنمذج لدفاعل حمض األتسدةل تسالةسةلةك  AHمع الماء.
 .1.1 0.5بةن أن تفاعل حمض األتسدةل تسالةسةلةك مع الماء غةر يلي.
). AH(aq) / A(aq
 .1.1 1حدد قةم  K Aثابد الحمضة للمزدوج
الجزء الثاني :التحول التلقائي في عمود
ننجز عمودا باتسدعمال األدوات والمواد الدالة :
+
 يأس تحدوي على الحجم  V1 = 20 mLمن محلول مائي لندرات الفض ) Ag (aq)+ NO3 (aqتريةزه المولي C1 = 1,0.10-1 mol.L-1؛
 يأس تحدوي على الحجم  V2 = 20 mLمن محلول مائي لندرات النحاس ) Cu 2+(aq)+2NO3- (aqتريةزه المولي C2 = 5,0.10-2 mol.L-1؛
 تسلك من النحاس وتسلك من الفض ؛+
 قنطرة ملحة تحدوي على محلول مائي مشبع لندرات البوتاتسةوم ). K (aq)+ NO3 (aqمعطيات:
 1 F = 96500 C.mol -1)(1

 2 Ag +(aq)+Cu(s) هي . K = 2,2.1015
 ثابد الدوازن المقرون بالمعادل )2 Ag(s)+Cu 2+(aq)(2
-1

-3

نربط إلكدرودي العمود بمو صل أومي مريب على الدوالي مع أمبةرمدر ،فنالحظ مرور تةار يهربائي في الدارة
الخارجة للعمود.
 .3 5.75اٌحسب قةم خارج الدفاعل  Qr ,iعند الحال البدئة للمجموع الكةمةائة  .اتسدندج المنحى الدلقائي لدطور المجموع .
 .1 3.15نُشغل العمود لمدة زمنة طويل إلى أن يُسدهلك .أوجد قةم يمة الكهرباء الدي اخدرقت الموصل األومي من بداي
اشدغال العمود إلى أن أصبح مسدهلكا ،علما أن المدفاعل ال ُمحد هو أيون الفض . Ag +
الفيزياء ( 31نقطة)
التمرين  1( 3نقط) :انتشار موجات ميكانيكية وموجات ضوئية
الموجات الميكانيكية والموجات الضوئية موجات تتميز كل منها بخصائص معينة .وتمكن الظواهر المرتبطة
بانتشارها من توفير معلومات حول أوساط االنتشار وطبيعة الضوء ،وكذا من تحديد بعض البارامترات المميزة.
يهدف هذا التمرين إلى تعرف بعض خاصيات الموجات فوق الصوتية والموجات الضوئية من خالل انتشارها في
أوساط مختلفة.
 .3 5.5خاصيات الموجات فوق الصوتية والموجات الضوئية
اُنقل على ورق تحريرك رقم السؤال وا ُيدب الحرف الموافق لالقدراح الوحةد الصحةح من بةن ما يلي:
الموجات فوق الصوتة موجات طولة .
أ
ب مجال ترددات الضوء المرئي محدود بةن  400 nmو . 1000 nm
ج الموجات فوق الصوتة والموجات الضوئة لها نفس تسرع االندشار في نفس الوتسط.
د تردد الموجات الضوئة يدغةر من وتسط إلى آخر.
 .1انتشار موجات فوق صوتية
نضع في نفس الموضع باعثا  Eومسدقبال  Rللموجات فوق الصوتة على مساف  d  42,5 cmمن حاجز .تندشر
الموجات فوق الصوتة انطالقا من  Eثم تنعكس على الحاجز فدسدقبل من طرف . R
مكن نظام مسك معلوماتي من معاين الموج المرتسل )  ( aوالموج المسدقبل )  . ( bيمثل الشكل ( ( )1الصفح )4/6
الرتسم الدذبذبي المحصل.
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 .3.1 5.5حدد قةم  الدأخر الزمني بةن الموجدةن )  ( aو ) . ( b
 .1.1 5.5تحقق أن قةم تسرع االندشار في الهواء هي . vair = 340 m.s-1
 .1.1 5.5نعةد إنجاز الدجرب باتسدعمال العدة السابق حةث تندشر الموجات فوق الصوتة في الماء .نحصل بواتسط نفس
نظام المسك المعلوماتي على الرتسم الدذبذبي الممثل في الشكل (.)2
في أي الوتسطةن ( هواء  /ماء) يكون اندشار الموجات فوق الصوتة أتسرع؟ علل جوابك.

الشكل 1

الشكل 3

 .1انتشار موجات ضوئية
نضيء شقا رأتسةا عرضه  a  0,1 mmبواتسط جهاز الزر يعطي ضوءا أحادي اللون طول موجده
 ، λ = 632,8 nmفدظهر على شاش توجد على مساف  Dمن الشق بقع ضوئة تبرز حدوث ظاهرة الحةود .يُعبر عن
عرض البقع المريزي بالعالق

2 .D
a

 . L تسرع اندشار الضوء في الفراغ أو الهواء هي . c  3.108 m.s 1

 .3.1 5.5حدد قةم  تردد الضوء المسدعمل.
 .1.1 5.5نعةد الدجرب باتسدعمال خةط رفةع رأتسي قطره  ، a0فةصبح عرض البقع المريزي هو  . L0  2.Lحدد قةم . a0
التمرين  5( 1نقط) :استجابة ثنائي القطب
تمكن الدراسة الكهربائية أو الطاقية لبعض ثنائيات القطب من تحديد بعض البرامترات
مقرا ً لها.
المميزة لها ،والوقوف على تأثيرها على الظواهر التي تكون ثنائيات القطب ّ
يهدف هذا التمرين إلى تحديد معامل التحريض لوشيعة ودراسة تفريغ مكثف عبرها.
 . 3تحديد معامل التحريض لوشيعة
لدحديد معامل الدحريض  Lلوشةع مقاومدها مهمل  ،نسدعمل الدريةب الدجريبي الممثل في
الشكل ( )1والمكون من هذه الوشةع وموصل أومي مقاومده  R  1,5.103 ومولد
 GBFيغذي الدارة بدوتر مثلثي دوره  Tوقاطع الدةار  . Kنغلق قاطع الدةار عند اللحظ
 ، t0  0ونعاين بواتسط راتسم الدذبذب الدوتر )  ub ( tبةن مربطي الوشةع  ،والدوتر ) uR ( t
بةن مربطي الموصل األومي ،فنحصل على الرتسم الدذبذبي الممثل
في الشكل (.)2
-1
 الحساتسة الرأتسة لمدخلي راتسم الدذبذب هي . 2 V.div) u (t
 الحساتسة األفقة هي . 0,2 ms.div-1 .3.3 5.5اُذير دور الوشةع عند إغالق الدارة.
R

 .1.3 5.5بةن أن الدوترين  u Rو  ubيرتبطان بالعالق
5.5

L duR
R dt

. ub   .

) ub ( t

du R
 .1.3اعدمادا على الرتسم الدذبذبي حدد قةم يل من  ubو
dt

خالل نصف الدور المبةن في الشكل (.)2
 .1.3 5.15اتسدندج أن . L=0,1 H

الشكل 1

الشكل 3
div

نصف الدور
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 . 1تفريغ مكثف في وشيعة
ننجز تفريغ مكثف في الوشةع السابق )  ( L  0,1 Hفي حالدةن مخدلفدةن:
 .3.1الحالة األولى :نسدعمل مكثفا تسعده  Cمشحون بدئةا تحت الدوتر ( U 0الشكل .)3
نعدبر )  q( tشحن المكثف عند لحظ . t
 .3.3.1 5.75أثبت المعادل الدفاضلة الدي تحققها الشحن ). q(t
 .1.3.1 5.75حدد قةم السع  Cعلما أن الدارة مقر تذبذبات يهربائة حرة غةر مخمدة دورها
الخاص  . T0 = 2 msنأخذ .  2  10
 .1.1الحالة الثانية :نسدعمل المكثف السابق ذي السع  Cالمشحون بدئةا تحت
الدوتر  U0 = 6Vونربطه بالوشةع السابق المريب على الدوالي مع موصل
أومي مقاومده  Rقابل للضبط وقاطع للدةار مفدوح .نضبط مقاوم الموصل
األومي على قةم  R0ونغلق الدارة عند اللحظ  ، t0  0ثم نددبع بواتسط نظام
مسك معلوماتي ،الدوتر )  uC ( tبةن مربطي المكثف ،فنحصل على منحى
الشكل (.)4
 .3.1.1 5.15تسم نظام الدذبذبات الذي يبرزه المنحنى.
 .1.1.1 3اُحسب قةم يل من  E 0الطاق الكلة للدارة عند اللحظ  t0  0و E 1
الطاق الكلة للدارة عند اللحظ  ، t1  2Tحةث  Tشبه الدور للدذبذبات
الكهربائة .
هل تنحفظ الطاق الكلة للدارة؟
R

الشكل 1

الشكل 1

E 

 .1.1.1 5.5نقبل أن )  . ln  0   0 ( t1  t0حدد قةم . R0
E1  L
التمرين  5( 1نقط) :القفز بالدراجة النارية
يعتبر القفز الطولي بواسطة الدراجة النارية من الرياضات التي يطبعها التشويق واإلثارة والتحدي ،لتجاوز بعض
الحواجز الطبيعية واالصطناعية.
يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة مركز القصور  Gلمجموعة )  ( Sكتلتها  mمكونة من دراجة نارية وسائقها
على حلبة سباق.
تدكون حلب تسباق من جزء مسدقةمي أفقي وجزء مسدقةمي مائل بزاوي  بالنسب للمسدوى األفقي ،ومنطق للسقوط
بها حاجز )  ( Eعلوه  Lيوجد على مساف  dمن المحور الرأتسي المار من النقط ( Dالشكل .)1
معطيات:
 جمةع االحدكايات مهمل ؛  m  190 kg؛؛  d  20 m؛   26
L  10 m

الشكل 3
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 .3حركة المجموعة ) (Sعلى الجزء األفقي
تنطلق المجموع ) (Sمن موضع يكون فةه مريز قصورها  Gمنطبقا مع النقط  . Aيمر  Gمن النقط  Bبالسرع
 v0  v0 .iعند اللحظ  . t0 = 0تخضع المجموع ) (Sخالل حريدها لقوة محري أفقة  Fثابد لها نفس منحى
الحري حةث مسار  Gمسدقةمي.
لدراتس حري  Gبةن  Bو  Cنخدار معلما )  (B,iمرتبطا باألرض نعدبره غالةلةا حةث  xG  xB  0عند . t0 = 0
3
5.5

F
 .3.3بدطبةق القانون الثاني لنةوتن ،بةن أن تعبةر تسارع حري  Gهو
m
 .1.3يعبر عن السرع اللحظة )  vG ( tلمريز القصور  Gبالعالق . vG (t)= aG .t +v0

= . aGاتسدندج طبةع حري . G

أ .عةن ،معلال جوابك ،المنحنى الذي يمثل السرع اللحظة )  vG ( tمن بةن المنحنةات األربع الممثل في الشكل (.)2

الشكل 1

 5.75ب .اتسدندج قةم يل من السرع البدئة
 .1.3 5.15اُحسب شدة القوة المحري . F

3

 v0والدسارع  aGلمريز القصور . G

 .1حركة المجموعة )  ( Sخالل مرحلة القفز
تُغادر المجموع ) (Sحلب السباق عند مرور  Gمن النقط  Dبسرع  vDتُكون الزاوي  مع المسدوى األفقي
للقفز فوق الحاجز ) ( ( Eاُنظر الشكل  1ـ الصفح  .)5/6تخضع المجموع ) (Sخالل عملة القفز إلى وزنها فقط .
ندرس حري  Gفي مجال الثقال المندظم في معلم مدعامد ممنظم )  ( O,i , jمرتبط باألرض نعدبره غالةلةا ،ونخدار
لحظ مرور  Gمن  Dأصال جديدا للدواريخ )  ، ( t0  0حةث . y0  OD  h
 .3.1بدطبةق القانون الثاني لنةوتن ،بةن أن المعادلدةن الدفاضلةدةن اللدةن تحققهما )  xG ( tو )  yG ( tإحداثةدي  Gفي

dyG
dxG
المعلم )  ( O,i , jهما:
= -g.t +vD .sinα
;
= vD .cosα
dt
dt
 .1.1 5.75الدعبةر العددي للمعادلدةن الزمنةدةن )  xG ( tو )  yG ( tلحري  Gهو:
)xG (t)= 22,5.t (m

;

)yG (t)= -5.t 2 +11.t +5 (m

أوجد قةم يل من االرتفاع  hوالسرع . vD
 .1.1 5.75تكون القفزة ناجح إذا تحقق الشرط اآلتي . yG  L  0,6 (m) :هل تمت القفزة بنجاح؟ علل جوابك.

