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 .التحوالت الكيميائية التي تحدث في المنحيين: التمرين األول كيمياء 

LmoLCAلحمض الكلوريدريك تركيزه من المذاب المستعمل  ASنتوفر على محلول مائي  /10.0.2 3 

LmoLCBعمل لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه من المذاب المستBSومحلول مائي  /10.2.1 3 . 

mLVAنمزج حجما  100  من المحلولAS  وحجماmLVB 150  من الحلولBS . 

 pHبعد الرجوع إلى درجة الحرارة البدئية يعطي قياس . نحرك الخليط فنالحظ ارتفاع درجة الحرارة

 1.4pHالخليط 

 .اشرح لماذا نترك درجة الحرارة تعود إلى قيمتها الدنوية( 1

 .BSوASاجرد األنواع الكيميائية المتواجدة في كل من ( 2

ي حدث بين أيونات األوكسونيوم اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحمضي القاعدي الذ( 3

 .هيدروكسيدالو

)(أحسب كميتي المادة البدئيتين ( 1.4( 4 3

OHni  و)( HOni في الخليط. 

 . xانشئ الجدول الوصفي للتحول باستعمال التقدم ( 2.4

أحسب التركيز ( 5 
faqOH 

 .ائية،واستنتج قيمة التقدم النهائيفي الخليط عند الحالة النه 3

 ماذا تستنتج؟.التقدم النهائيأوجد نسبة ( 6

 

 .صناعة الصابونالتمرين الثاني كيمياء 

،تحضير صابون بتصبن زيت نباتي وفق ةطلب أستاذ من مجموعة من التالميذ خالل حصة أشغال تطبيقي

 :ةبطاقة وصفي

gmأدخل التالميذ في حوجلة : في مرحلة أولى 0.10 من زيت الزيتون وmLV 20  من محلول

LmLCهيدروكسيد الصوديوم ذي تركيز  /5.4  وmLV 10'   من االيثانول وحجر خفان،ثم

 .أنجزواالتركيب التجريبي الالزم
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قة ،قام التالميذ بصب الخليط في محلول دقي 33بعد تسخين الخليط التفاعلي لمدة : في مرحلة ثانية

مشبع لكلورور الصوديوم مع تحريكه طيلة العملية،ثم قاموا بترشيح الخليط األخير وتجفيف الجسم 

 .الصلب المحصل وقياس كتلته

 :بالنسبة للمناولة(1

 .اذكر بعض االحتياطات الالزم اتخاذها خالل مناولة محلول هيدروكسيد الصوديوم( 1.1

ام مخبار مدرج  mL10من االيثانول هل من األنجع استعمال ماصة معيارية من فئة  mL10ياس لق( 1.2

 ؟mL10سعته 

 .علل جوابك

 ماذا يجب تسخين الخليط التفاعلي؟ل( 1.3

 مادور المبرد؟( 1.4

 ما اسم التركيب المستعمل؟( 1.5

 دور الماء المالح؟ما ( 1.6

 .بالنسبة لتفاعل التصبن( 2

نخليك :احماض )يتكون زيت الزيتون من أجسام دهنية ناتجة عن الغليسرول وأحماض دهنية مختلفة

 (.وستايريك ولينوليك وزيتي

انظر )الناتج عن الغليسرول وحمض الزيتي Gاكتب الصيغة نصف المنشورة للجسم الدهني ( 2.1

 (.المعطيات

 .بواسطة الصودا Gب المعادلة الحصيلة لتصبن اكت( 2.2

 

 .والجزيئين الهيدروفيلي والهيدروفوبي لهذه الجزيئة" جزيئة الصابون"تعرف على ( 2.3

 المستعملة بالنسبة للصابون صحيحة علميا؟" جزيئة"هل كلمة ( 2.4

 :بالنسبة للنتائج التجريبية( 3
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الذي يتكون انطالقا من الغليسرول وحمض  Gي نفترض أن زيت الزيتون اليتضمن إال الجسم الدهن

 .الزيتي

 .Gلتحقق من ان هيدروكسيد الصوديوم يوجد بوفرة بالنسبة (3.1

نذكر أن مردود تفاعل يساوي خارج قسمة كتلة الناتج المحصل على كتلة الناتج الذي يمكن ( 3.2

 .أحسب مردود تحول التصبن.الحصول عليه إذا كان التفاعل كليا

  :معطيات

 الصيغة نصف منشورة والتسمية الجسم

OHCHCHOHONCH الغليسرول 22   

 .ثالثي أول-1،2،3-بروبان

 حمض

 زيتي

COOHCHCHCHCHCH  72723 )()(

  

 أويك-إن-9-حمض أوكتاديك

 

 :كتلة الصابون المحصل تجريبيا من طرف المجموعة

gm 60.8'  

  

 

 كهرباء تمرين ثالث

HLنركب على التوالي وشيعة معامل تحريضها  0.1  وموصال أوميا مقاومته kR ومولدا  0.1

 قوته الكهرمحركة 

VE 0.5  للتيار وقاطعاK. 

 .0tنغلق قاطع التيار عند اللحظة 

الكتلة المولية   منتوج  moLg / 

 43 هيدروكيد الصوديوم

 G  884الجسم الدهني 

 334 الصابون
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 .المار في الدارة ti)(اوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار (1.1( 1

 .i)0(أعط القيمة البدئية لشدة التيار ( 2.1

)0(احسب القيمة البدئية  انطالقا من المعادلة التفاضلية( 1.2( 2
dt

di
 . 

و ti)(تمكن طريقة أولير من حساب ( 2.2
dt

di
 .tخالل مدة زمنية  

ttصغيرة فإن  tحسب تعريف االشتقاق ،إذا كانت 
dt

di
titi nnn  )()()( stار زنخت1 510.5  

 .أنقل الجدول أسفله على دفترك وامأله بتطبيق طريقة اولير

 

)10(* 4 st  3 3.5 1 1.5 

)(ti     

dt

di
     

 

 

: حل المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل التالي( 1.3( 3


t
eAti


  . و  Aحدد قيمة.)()1

كيف يمكن تحسين دقة .احسب القيم النظرية لشدة التيار في اللحظات المدونة في الجدول السابق( 2.3

 .حساب شدة التيار باستعمال طريقة أولر

 

 .الفيزياء النوويةتمرين رابع 

 . g15المشع هي  Bismuth -213 تكون كتلة البيسموث 0tعند 

jTنعطي عمر النصف  5 يسمى كذلك الدور ،. 

 0tعند  213احسب عدد نوى البيسموت ( 1.2

jtاحسب عدد النوى المتبقية عند لحظة ( 2.2 51  وعندjt 102 . 

jtاحسب عدد النوى المتبقية عند لحظة ( 3.2 503   وعندjt 1004  
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 .1310.3.4و 1410.3.4يكون عدد النوى المتبقية هو  6tو 5tعند أي لحظة ( 4.2

moLgة للبيسموث نعطي الكتلة المولي 12310.02.6وثابتة أفوكادرو  210/  moLN A 

 .تمرين خامس الميكانيك

تسرع هذه االلكترونات بواسطة .بسرعة يمكن اعتبارها منعدمة( S)تنطلق حزمة إلكترونية من المنبع ( 

Uتوتر  285V  مطبق بين األنودOA  والكاثودK (انظر الشكل.) 

pأحسب كمية الحركة  mv إللكترون عند وصوله إلى األنود. 

تدخل بعد ذلك الحزمة اإللكترونية عبر الثقب 
1

T  وبسرعة أفقية
0

v
uur

 . 

Bفي مجال مغناطيسي منتظم 
ur

 حيث ترسم فيه اإللكترونات ربع دائرة 

Rشعاعها   20cm أنظر الشكل جانبه،. 

المتجهتان 
0

v
uur

Bو  
ur

 .متعامدتان 

Bللمجال المغناطيسي  Bأحسب الشدة ( 1.2
ur

 . 

vالسرعة ( االتجاه والمنظم )عين مميزات ( 2.2
r

  

لإللكترونات عند عبورها الثقب      
2

T . 

قارن      
0

v  وv. 

عند عبورها الثقب ( 3
2

T  تلج حزمة اإللكترونات، 

Eرساكنا منتظما مجاال كه
ur

 . Oyموازيا للمحور  

ونعتبر لحظة مرور اإللكترونات بالثقب 
2

T أصل التواريخ. 

 ومعادلة حركته وفق Oxأوجد معادلة حركة إلكترون وفق المحور ( 1.3

 .،واستنتج معادلة وطبيعة المسار Oyالمعادلة        

Eالتي يجب ضبط المجال  Eماهي القيمة ( 2.3
ur

عندها لكي تمر حزمة اإللكترونات عبر الثقب  
3

T  

 .Rبمسافة  Oالذي يبعد عن        

19نة االبتدائية             الشح ---:   نعطي 
e 1.6 .10 C
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31mكتلة االلكترون                 ---   9.1 .10 kg . 

 .فيزياء: التمرين السادس

4،يعبر عنها ب  Cلمكثف سعته  Aللبوس  qالشحنة 
q 10 cos(2000t)

 

 .بالثانية tبالكولوم و

tعند اللحظة ( 1 0  التوتر،
AB

u  بين قطبي المكثف هو
0

U 100V ، 

 .للوشيعة Lللمكثف ومعامل التحريض  Cاستنتج قيمة كل من السعة 

 بداللة الزمن ،باستعمال وحدات النظام  iاعط تعبير شدة التيار ( 2

 . (SI)العالمي للوحدات     

 المخزونة في المكثف، والطاقة  Eeأوجد تعبير كل من الطاقة الكهربائية ( 3

   Em  المخزونة في الوشيعة بداللة الزمنt ،باستعمال وحدات النظام العالمي ، 

?ماذا يمكن أن نقول عن     Ee Em  

 

 . tبداللة  Emو Eeمثل تغيرات كل من ( 4

8محور األفاصيل       --السلم     cm t 3.14 ms   

31محور األراتيب        --           cm 5.10 J . 

 

 فيزياء: السابعالتمرين 

 

 : تكون الشكل جانبه من ي

Rموصل اومي مقاومته   -- 1k  . 

 غير معروفة ومقاومتها منعدمة Lوشيعة معامل تحريضها  --

عند المدخل  --
A

y  نالحظ التوتر
A

u ،بين قطبي الموصل اآلومي 
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وعند المدخل 
B

y  نالحظ التوتر
B

u بين قطبي الوشيعة. 

1msالحساسية األفقية  -- / division . 

 

الحساسية األفقية للمدخل  --    
A

y   2هيV / division . 

الحساسية األفقية للمدخل  --    
B

y  20هيmV / division .  

،ومثل عليه التوترين  1-مثل على ورقتك الشكل( 1
A

u  و
B

u  

 .بسهمين

التوتر ( 2
A

u  له شكل مثلثي ،بين بان التوتر
B

u  له شكل 

 .مستطيلي   

 .للوشيعة Lأحسب قيمة معامل التحريض ( 3

 نقوم بربط الوشيعة بين قطبي مكثف مشحون مسبقا وسعته ( 4

   C 50nF . 

أوجد المعادلة التفاضلية لتغيرات التوتر ( 1.4
C

u بين قطبي المكثف 

 بير التردد الخاص للتذبذبات،ثم أحسب قيمتها،لماذاأوجد تع( 2.4

 .يسمى بالتردد الخاص      

أحسب قيمة الطاقة القصوية المخزونة في الوشيعة،إذا اعتبرنا بأنه تم شحن المكثف بمولد للتوتر ( 5

المستمر قيمته 
0

U 100V . 

 

 


