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  االمتحان الوطني الموحد للبكالوریا 
  -2008  العادیةدورة ال-

 الموضوع

  الوطني للتقویم واالمتحانات المركز

:ـــادةــــالمــــ اءوالكیمی الفیزیاء   :المعامل 7    

 مدة س 4  
:)ة(الشعـــــب )ب (و) أ (الریاضیة العلوم شعبة  :اإلنجاز   

    

 
 
 

.ال يسمح باستعمال اآللة الحاسبة  القابلة للبرمجة أو الحاسوب  
 
 

   
 

:ءالفيزيايضم هذا الموضوع تمرينا في الكيمياء  وأربعة تمارين في   
 
 

)  نقطة 4,75.                       (  دراسة حمض البنزويك-    :  الكيمياء  
) نقطة 2,25(  .  ن القصدير تغطية قطعة من الفوالد بطبقة م-                  

) نقطة 2,25.        ( الثوريوم -التأريخ بطريقة األورانيوم:       1فيزياء   
) نقطة 5,25(  . مكبر الصوتوشيعةل     تحديد معامل التحريض   :2فيزياء   
) نقطة 2,5(                       نمذجة قوة احتكاك مائع     :  3فيزياء   
) نقطة 3(   .                      كفانديشل نواس اللي    :   4فيزياء   
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  .مستقالن ) 2(و) 1(الجزءان ) :   نقط7(كيمياء 

  
 .دراسة محلول حمض البنزويك:  الجزء األول 

 
COOHHCيستعمل حمض البنزويك     كمادة حافظة في صناعة المواد الغذائیة ، وھو جسم 56

  .صلب أبیض اللون
  . محلول ھیدروكسید الصوديوم و مع  تفاعل حمض البنزويك مع الماءدراسةيھدف ھذا الجزء إلى  

  من حمض البنزويك في الماء المقطرm لحمض البنزويك بإذابة كتلة ا مائینحضر محلوال 
mLV على حجم للحصول 100  1.1,0 تركیزه  Lmolca.  

1.122      :                  المولیة لحمض البنزويك ةالكتل: معطیات   molgM؛   

  . C25                   :1410Keالجداء األيوني للماء  عند درجة الحرارة  
 
  

 .تفاعل حمض البنزويك مع الماء - 1
6,21:  فنجد C025 عند  حمض البنزويك محلولpHنقيس        pH؛  

  .mاحسب الكتلة  . 1-1
 .اكتب معادلة تفاعل حمض البنزويك مع الماء. 2-1
 .استنتج. للتفاعل  واحسب نسبة  التقدم النهائي،المجموعةأنشئ الجدول الوصفي لتطور . 3-1
éqrQأعط تعبير خارج التفاعل . 4-1 واستنتج قيمة ثابتة  . ac و1pH عند التوازن بداللة ,

للمزدوجة  ApKالحمضية  
)aq()aq( COOHCCOOHHC 

5656     

  
  نزويك مع محلول هيدروكسيد الصوديومتفاعل حمض الب - 2

mLVa  نصب 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، یكون pH المحلول الموجود   

7,32 ،ھو  C25في الكأس، عند درجة الحرارة  pH.   
  .اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث عند مزج المحلولين. 1-2
VHOn احسب كمیة المادة .2-2 )(  التي تمت إضافتھا و كمیة المادة rHOn )(  المتبقیة في 

  . التفاعلعند نھایةالمحلول 
VHOn بداللة لھذا التفاعل التقدم النھائية نسبأوجد تعبیر .3-2 )(  و rHOn )(  . استنتج.  
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  :فلز القصدیربطبقة من  تغطیة قطعة من الفوالد:  الثاني الجزء

  
 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
  .لتحلیل الكھربائيلتغطیة صفیحة من الفوالد  بواسطة ا

  :المتدخلتان في ھذا التحلیل ھما مؤكسد/ مختزلناتالمزدوج: معطیات         
                       saq SnSn /2  و     lg OHO 22 / . 

14 :  الفرادي                             .10.65,91  molCF.  
 :لقصدير لالمولیة الذريةالكتلة                         17118  mol.g,SnM 

  

aqaqنغمر الصفيحة الفوالدية كليا في محلول كبريتات القصدير  SOSn   2
4

 ؛ ثم ننجز التحليل 2
  .الكهربائي لهذا المحلول بين إلكترود مكون من الصفيحة الفوالدية و إلكترود من الغرافيت

  .فوالدية هي األنود أو الكاتود ؟ علل الجواب هل يجب أن تكون الصفيحة ال-1
  . يالحظ انتشار غاز ثنائي األوكسيجين على مستوى إلكترود  الغرافيت -2

  .ي    اكتب معادلة تفاعل التحليل الكهربائ
mint يستغرق التحليل الكهربائي مدة  -3 10 بتيار كهربائي شدته ثابتة AI 5.  

 .     استنتج كتلة القصدير التي توضعت على الصفيحة الفوالدية
  

  .   الثوريوم-بطريقة األورانيوم   التأريخ: ) نقطة2,25 ( 1فيزياء 

   خالل  الزمن234 ينتج الثوريوم المتواجد في الصخور البحرية عن التفتت التلقائي لألورانیوم 

  . تكونھاخم و األورانیوم بنسب مختلفة في جمیع الصخور البحرية حسب تاري و لذلك  يوجد الثوريو

 تحتوي عند لحظة تكونھا التي نعتبرھا أصال للتواريخ  كانت نتوفر على عینة من صخرة بحرية   
  0t 0،على عددNمن نوى األورانیومU234

 على نوى   آنذاك تحتويلم تكننھا نعتبر أ ، و 92

Th230الثوريوم
   .أصل التواريخعند 90

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

         40,0
)(
)(

234
92

230
90 

UN
ThNr  

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

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

um                                      :     كتلة البروتون     -                  p 00728,1؛   

umn                                       :    كتلة النوترون     -                  00866,1؛    

2.5,9311                             :رية   ذ وحدة الكتلة ال-                    cMeVu. 
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U234 دراسة نواة األورانيوم -1

92
  

  .234أعط تركيب نواة األورانيوم . 1-1
U234 للنواةE طاقة الربطMeVاحسب بـ . 2-1

92 .   

U234نويدة األورانيوم. 3-1
Th230يا إلى نويدة الثوريوم  إشعاعية النشاط ، تتحول تلقائ92

90 .  

U234        بتطبيق قانوني االنحفاظ ، اكتب معادلة تفتت النويدة 
92.  

  دراسة التناقص اإلشعاعي-2
230)( نوى الثوريوم دأعط  تعبير عد. 1-2

90 ThN عند اللحظة t 0 بداللةN و زمن عمر 

   .234 لعنصر األورانيوم21tالنصف 

  /.tاحسب  . 2/1t وr بداللة tأوجد تعبير اللحظة. 2-2

 . مكبر الصوت تحديد معامل التحريض لِوشيعة  :  )ة  نقط5,25 ( 2فيزياء 
 

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

لشحنه بواسطة مولد  التجريبیة بالدراسة لمكثف Cسعة ال نحدد قیمة: المرحلة األولى 
VE كھربائي مؤمثل قوته الكھرمحركة  6.   

  .L قیمة معامل التحريضلتحديدندرس تفريغ ھذا المكثف في الوشیعة : المرحلة الثانیة 
102 :ناخذ                   

 تحديد سعة المكثف1-  
عند لحظة  نختارها )1(  إلى الموضع)1الشكل ( Kالمكثف غير مشحون ، نؤرجح قاطع التيار   

  .100Rحن المكثف عبر موصل أومي مقاومته شفي  ؛)0t (أصال للتواريخ
 بين مربطي المكثف، فنحصل على المنحنى Cuعاين بواسطة راسم التذبذب ذي ذاكرة التوترن   

   ).2(الممثل في الشكل
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  

1 2 
R  

rL,  

K  

E  
cu  

1الشكل  

 

)(VuC 

)(mst 
0 

 T 

2شكل   
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  . Cuأثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر.1-1

)1(:  هو التفاضلية حل هذه المعادلة . 2-1 
t

C eAu


 من الثابتتين لأوجد تعبير ك ؛ Aو   
  .بداللة برامترات الدارة

tfuC)( المماس للمنحنى )T(يمثل المستقيم  .1.3  0 عند  اللحظةt.  
  .للمكثف Cقيمة السعة ) 2( منحنى الشكل انطالقا من ستنتجا 
  .  معامل التحریض للوشیعةتحدید - 2

  Kالتيار ، قاطع)0t(حظة  نعتبرها أصال جديدا للتواريخلعند ،المكثف مشحون، نؤرجح 
 خالل  بين مربطي المكثف Cuيقة تطورالتوتر ، ونعاين بنفس الطر)2(إلى الموضع ) 1الشكل(  

   ).3(المنحنى الممثل في الشكل  ، فنحصل علىالزمن
- .التي يحققها التوترثبت المعادلة التفاضليةأ Cu  مربطي المكثف بين.  

 و Cu و C  و L  للدارة بداللةtEعبر عن  الطاقة الكلية.2-2
dt

duC                                             .   

  باستعمال المعادلة التفاضلية ،. 3-2

ir.2بين أن
dt

dE t  حیث ، i  شدة التيار

 مقاومة r وt الدارة عند اللحظةالمار في
  .الوشیعة

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

) 3(احسب ، اعتمادا على منحنى الشكل 
  .ة للوشيعLمعامل التحريض 

  
  . تحديد قيمة معامل التحريض للوشيعة بطريقة أخرى- 3

نطبق بين مربطي ثنائي القطب  Dومكثف سعته ة المكون من الوشيعة السابق 
FC 5

0 10  ، توترا جيبيا، مركبين على التواليuقيمته الفعالة ثابتة VU 6 
  .Nونغير تدريجيا تردده 

HzNنالحظ أنه عندما يأخذ التردد القيمة  5000  لتيار قيمة ل ةالشدة الفعال، تأخذ
AIقصوى  48,00 .  

  . للوشيعةr و قيمة المقاومةLاحسب قيمة معامل التحريض.  1-3
 bu للتوتر أوجد قيمة الطور؛ بين مربطي الوشيعة اللحظي التوترbuليكن . 2-3

  . uبالنسبة للتوتر 
  

 

)(mst  

3شكل   

)(Vuc  

0  
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  نمذجة قوة احتكاك مائع : ) نقط 2,5 (3فیزیاء 

قوة االحتكاك المائع المطبقة من طرف الغلیسیرول على جسم  نمذجةتمرين إلى يھدف ھذا ال
 داخل r و شعاعھاmوذلك بدراسة حركة السقوط الرأسي لكلة فلزية كتلتھاصلب 

  . الغلیسیرول

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

 :الكتلة الحجمیة -
33         :      للفلز الذي تتكون منه الكلة * 

1 .10.7,2  mkg   

33         :                           الغلیسیرول*
2 .10.26,1  mkg      

2.81,9     :   تسارع الثقالة    -  smg. 
  ھي في الغلیسیرول  الكلة المغمورة كلیانذكر 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 الكلةv و عدد صحیح n حیث  

عند لحظة نعتبرھا أصال للتواريخ 00 tنحرر الكلة،  
   أصل المحور O بدون سرعة بدئیة من نقطة 

الرأسي  kO


  فتتم حركتھا، الموجه نحو األسفل,
  علىاء زجاجي، في إن  الموجودالغلیسیرولداخل  

  : مرحلتین
  1 : 0مرحلة النظام البدئي بین لحظتینt1وt 

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

1t حیث تأخذ سرعة الكلة قیمة حدية ثابتة v. 

يمكن الجھاز المكون من میقت وخلیتین  1Cو 2C  
   التي تستغرقھا tمن قیاس المدة الزمنیة 

cmdالكلة لقطع المسافة  20 2( خالل المرحلة(  
  ).انظر الشكل جانبه (
  
mstعلما أن v قيمة السرعة الحدية حدد. 1 956. 

 الكلة مركز قصورل vسرعةالبتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها . 2 
  :تكتب على الشكل  داخل السائل

    











1

21gB 2      و         
14

27
r..

A


 Bv.A    مع     
dt
dv n     

    .g  وr و2 و 1 بداللةnv أوجد،انطالقا من المعادلة التفاضلیة، تعبیر .3
  .nالعدد استنتج . 4

2C  

 1C

000.0 
d  

O  

 1  

 2  

k


 

v 

z  
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  كفانديشلنواس اللي )   نقط 3 (4فيزياء  
  
   باستعمال میزان اللي لتحديد قیمة 1778 أول تجربة سنة Cavendishأنجز العالم كفانديش  

21311،جد  فوGالتجاذب الكوني ثابتة  ..10.67,6  skgmGو بالتالي أصبح باإلمكان حساب   

  .لنیوتن والطبیعیة في مداراتھا بتطبیق القانون الثاني  سرعة األقمار االصطناعیة

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

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

  ).1شكل (إلى حامل ثابت  مثبت، C ثابتة لیه 

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

2.46,1  اللي الرأسي ھو mkgJ .   

min70كفانديش دور حركة نواس اللي في غیاب االحتكاكات فوجد   قاس  T.  

kgM   : كتلة األرض: نعطي   T
2410985 .,. 102 نأخذ   

  تحديد سرعة قمر اصطناعي. 1 

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

kmr و شعاعه ضمع مركز األرمركزه منطبق  7000  .  

 للقمر v  بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، تعبير السرعة،أثبت 
  .vاحسب.TMألرضاوكتلة   r وGبداللة  االصطناعي    

 دراسة نواس اللي. 2
  نهمل جميع االحتكاكات و نرمز لزاوية اللي للسلك بـ

 و للسرعةالزاوية بـ  
dt
d

2  بـ    و للتسارع الزاوي

2

dt
d 

 .   

  . أثناء تذبذبات نواس اللي  أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها زاوية اللي -2.1
  :يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على الشكل التالي  -2.2









 


 t

T
t m .2cos.)(

0

.  

 الخاص ر باستعمال المعادلة التفاضلية و حلها، أوجد تعبير الدو
0T  للنواس بداللة Cو J.  

  . للسلك الذي استعمله كفانديشC و استنتج قيمة ثابتة اللي 

  

  

 


 

+ 

)(  

) 

1 الشكل  
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  )2008 العادیةالدورة (

  :)ة(الشعـــب  )ب (و) أ (الریاضیة العلوم شعبة  الموضوع
 

 
  t(f(استغالل المخطط  -3

  .أنجزت تجربتين لقياس دور نواس اللي ؛ إحداهما بوجود االحتكاكات واألخرى في غياب االحتكاكات
للي خالل الزمن في كل ا لسلك ، تطور زاوية اللي2 الممثالن في الشكل )ب ( و)أ(يعطي المنحنيان 

  .حالة
  
  

                  
   
  
  
  
  
  
  
  

  . للنظام شبه الدوريمنحنى الموافق ال عين ،معلال جوابك، -3.1
لحركة نواس اللي عند قيمة السرعة الزاوية  ، في غياب االحتكاكات2 حدد ،انطالقا من الشكل -3.2
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