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 (نقط 7)الكيمياء 

3يتميز حمض البوتانويك ذو الصيغة نصف المنشورة  2 2CH CH CH COOH   برائحة خاصة ، يؤدي تفاعله مع الميثانول 

3CH OH  إلى تكون مركب عضويE رائحته طيبة وطعمه لذيذ ، يستعمل في الصناعات الغذائية والعطرية. 

 .يهدف هذا التمرين إلى دراسة تفاعل حمض البوتانويك مع الماء وتفاعله مع الميثانول

25كل القياسات تمت عند  --:  المعطيات  C .–  نرمز للحمض المدروس بAH  وقاعدته المرافقة بA


 

الجداء األيوني للماء  --
14

Ke 10
. 

 .دراسة تفاعل حمض البوتانويك مع الماء( 1

A(Sنحضر محلوال مائيا  لحمض البوتانويك تركيزه  (
2 1

AC 10 mo .
   وحجمهAV . نقيسpH  المحلولA(S ) 

pHفنجد  3.41. 

 .أنقل على ورقة التحرير ، الجدول الوصفي للتحول الكيميائي وأتممه( 1.1

 معادلة التفاعل 
                                   (aq) 2 ( ) (aq) 3 (aq)AH H O A H O

   

 كميات المادة معبر عنها بالمول xالتقدم  حالة المجموعة

x الحالة البدئية 0     . . . . . .         . . . . ..    وفيؤ 
in (AH) 

 حالة التوازن
éqx x    . . . . . . .     . . . . . . .      . . . . . . .     . . . . . . . 

3و  AVعند التوازن بداللة éqxأعط تعبير تقدم التفاعل  (1.1 éq[H O ]


 (.تركيز ايونات األوكسونيوم عند التوازن)  

 ماذا تستنتج ؟. ، ثم أحسب قيمتها ACو  pHنسبة التقدم النهائي عند التوازن بداللة  أوجد تعبير  (1.1

/AH)للمزدوجة  AKأكتب تعبير ثابتة الحمضية ( 1.1 A )


 .ApK، ثم استنتج قيمة  ACو  بداللة  

3CHدراسة تفاعل حمض البوتانويك مع الميثانول ( 1 OH 

 : والماء ، ننمذجه بالمعادلة الكيميائية التالية Eينتج عن تفاعل حمض البوتانويك مع الميثانول مركب عضوي 

3 2 2 3 3 2 2 3 2CH CH CH COOH CH OH CH CH CH COO CH H O       

 .وأعط اسمه Eأذكر اسم المجموعة التي ينتمي إليها المركب ( 1.1

1nنصب في حوجلة ، توجد في ماء مثلج، ( 1.1 0.1mo  2من حمض البوتانويك وn 0.1mo  من الميثانول وقطرات من

Vحمض الكبريتيك المركز وقطرات من الفينولفتاليين، فنحصل على خليط حجمه  400m. 

 .حمض الكبريتيك في هذا التفاعل أذكر الفائدة من استعمال الماء المثلج ، والدور الذي يلعبه

 أنابيب نفس الحجم من الخليط ، ونحكم إغالقها ونضعها في حمام مائي درجة حرارته ثابتة  11عل نصب في لتتبع تطور هذا التفا( 1.1

(100 C)  ثم نشغل الميقت عند اللحظةt 0 . اآلخر لتحديد تقدم المجموعة الكيميائية بداللة الزمن، نخرج األنابيب من الحمام واحدا تلو

 ونضعها في ماء مثلج ، ثم نعاير الحمض المتبقي في كل أنبوب بواسطة محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه
1

C 1mo .
 

 :تكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للمعايرة كما يلي 

(aq) (aq) (aq) 2 ( )AH HO A H O
    

B: يعبر عنه بالعالقة tلتفاعل السترة في لحظة  xبين أن تعبير التقدم  , Ex( mo ) 0 .1 (10 .C.V )   حيث ،B,EV  حجم

 .هيدروكسيد الصوديوم عند التكافؤ في كل أنبوب

 .لتفاعل األسترة بداللة الزمن xات التقدم أدت نتائج الدراسة التجريبية لهذه اللمعايرة إلى خط المنحنى الممثل لتغير( 1.1

0tهو المماس للمنحنى عند  Tالمستقيم  0 

 :اعتمادا على المنحنى حدد 

0tالسرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة ( 1.1.1 0  1واللحظةt 50min. 

/1زمن نصف التفاعل ( 1.1.1 2t. 
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 عند التوازن r,éqQخارج التفاعل ( 1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (نقطة 1)التحوالت النووية 

اإلشعاعي النشاط والذي يتجدد باستمرار في المياه السطحية بحيث يبقى تركيزه ثابتا ، عكس المياه  13 تحتوي المياه الطبيعية على الكلور

 .الجوفية الساكنة التي يتناقص فيها تدريجيا مع الزمن

 .13يهدف هذا التمرين إلى تأريخ فرشة مائية ساكنة بواسطة الكلور 

:  13عمر النصف للكلور   : المعطيات
5

1/ 2t 3.0.1 .10 ans   ،-- 
2

1u 931.5MeV.c
 

 البروتون النوترون 13الكلور  النواة أو الدقيقة

36 الرمز
17 C 

1
0n 

1
1p 

 1..5.51 1.11.7 1.1171 (u)الكتلة 

 .13الكلور تفتت نويدة (1

ينتج عن تفتت نويدة الكلور 
36
17 C  نويدة األرغون

36
18 Ar. 

أعط تركيب نويدة الكلور ( 1.1
36
17 C 

 .13طاقة الربط لنواة الكلور  MeVأحسب ب ( 1.1

 .وحدد نوع نشاطه اإلشعاعي أكتب معاددلة هذا التفتت( 1.1

 .تأريخ فرشة مائية ساكنة( 1

، لعينة من المياه السطحية القيمة tأعطى قياس النشاط اإلشعاعي، عند لحظة 
6

1a 11.7 .10 Bq
  ولعينة أخرى لها نفس الحجم من

المياه الجوفية الساكنة القيمة 
6

2a 1.19 .10 Bq
 . هو المسؤول الوحيد عن النشاط اإلشعاعي في المياه وأن  13نفترض أن الكلور

 .نشاطه في المياه السطحية يساوي نشاطه في المياه الجوفية الساكنة لحظة تكون الفرشة المائية الجوفية والتي نأخذها أصال للتواريخ

 .سنة عمر الفرشة المائية الجوفية المدروسةحدد بال
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 (نقط .)الكهرباء 

 .للوشيعة rوالمقاومة  Lقامت مجموعتان من التالميذ خالل حصة األشغال التطبيقية بدراستين مختلفتين لتحديد معامل التحريض الذاتي 

 (b)والمكون من وشيعة  1-أنجزت المجموعة األولى التركيب الكهربائي الممثل في الشكل (1

Rمقاومته  (D)، وموصل أومي rومقاومتها  Lمعامل تحريضها  50  ، ومولدG 

Eقوته الكهرمحركة  6V  وقاومته الداخلية مهملة، وقاطع  التيارK للتيار. 

 الممثل لتغيرات شدة 1-معلوماتية مالئمة على منحنى الشكلحصلت المجموعة بواسطة عدة 

iالتيار المار في الدارة بداللة الزمن  f (t). 

 .i(t)أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار ( 1.1

 تحقق أن حل المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل ( 1.1

t

0i(t) I .(1 e )

  0، حيثI ة التيار الكهربائيشد 

 .ثابتة الزمن المار في الدارة في النظام الدائم، و 

 .rواستنتج قيمة  0Iقيمة  1-عين  انطالقا من منحنى الشكل ( 1.1

 حدد مبيانيا ( 1.1

 Lاستنتج  (1..
 

Cقامت المجموعة الثانية بشحن مكثف سعته ( 1 10 F   كليا بواسطة مولدG 

Eقوته الكهرمحركة  6V  وتفريغه في الوشيعة(b)، وعاينت على شاشة راسم 

 .بين مربطي المكثف بداللة الزمن Cuالممثل لتغيرات التوتر  1-التذبذب منحنى الشكل

 .أرسم تبيانة التركيب التجريبي المستعمل( 1.1

 علل خمود التذبذبات( 1.1

 للوشيعة Lواستنتج قيمة معامل التحريض  ،Tعين مبيانيا قيمة شبه الدور ( 1.1

(b)  0باعتبار الدور الخاصT  للمتذبذب يساوي شبه الدورT( ناخذ
2

10 ) 

tارة عند اللحظة ما نوع الطاقة المخزونة في الد( 1.1 25ms ؟ علل جوابك. 

 والمكثف السابق على التوالي (b)ركبت المجموعة الثانية الوشيعة ( 1..

 مع مولد يزود الدارة بتوتر يتناسب اطرادا مع شدة التيار المار فيها

(u k.i) . 

kالقيمة  kتكون التذبذبات مصانة عندما تأخذ  50(SI). 

 .مقاومة الوشيعة rأوجد 

 

 

 

 

 

 (نقط 3)الميكانيك  

 .يواجهها المجازفونيعتبر القفز على الخنادق أو الحواجز بواسطة السيارات أو الدراجات النارية أحد التحديات التي 

 .يهدف هذا التمرين إلى التعرف على بعض الشروط التي يجب توفرها لتحقيق هذا التحدي

 Dوخندق عرضه  ACبالنسبة للمستوى األفقي  مائلة بزاوية  BOمستقيمية ومن قطعة  ABيتكون مدار للمجازفة من قطعة 

 .Gومركز قصورها  mغير قابلة للتشويه كتلتها  (S)بمجموعة ( السيارة+ السائق )ننمذج  (. 1-الشكل)

وأبعادها بالنسبة للمسافات  (S)في معلم أرضي نعتبره غاليليا ، ونهمل تأثير الهواء على المجموعة  Gرس حركة مركز القصور نج

 .المقطوعة

 

 



SP_Normale_2009_Arabe_Sujet 

 

chimiephysiquescience.wordpress.com Page 4 
 

m: (S)كتلة المجموعة  : المعطيات  1200kg 

10الزاوية   شدة الثقالة ، :
2

g 9.80m.s
 

 .(S)دراسة الحركة المستقيمية للمجموعة ( 1

0tعند اللحظة  (S)تمر المجموعة  0  من النقطةA               1وعند اللحظةt 9.45s  من النقطةB. 

 Gلحركة  vتغيرات السرعة  1-يمثل الشكل

 .بداللة الزمن ABعلى القطعة 

 

 

 

 على Gما طبيعة حركة ( 1.1

 .؟ علل جوابكABالقطعة 

 حدد مبيانيا قيمة التسارع( 1.1

a  لحركةG. 

 ABأحسب المسافة ( 1.1

 للمحرك  Fلقوة الدفع  BOعلى القطعة  (S)تخضع المجموعة ( 1.1

fشدتها  fوقوة احتكاك  500N .نعتبر القوتين ثابتتين وموازيتين 

 لقوة الدفع لكيFلنيوتن، الشدة أوجد بتطبيق القانون الثاني . BOللقطعة 

 .ABلحركتها على القطعة  aنفس التسارع  (S)لمجموعة تبقى ل

 

 .المنتظم في مجال الثقالة (S)دراسة حركة المجموعة ( 1

قيمتها  0vبسرعة  Oإلى النقطة  (S)تصل المجموعة 
1

0v 30m.s
  وتتابع حركتها لتسقط في النقطةE  التي تبعد عن النقطة

C  بالمسافةCE 43m . نأخذ لحظة بداية تجاوز(S)  للخندق أصال جديدا لمعلم الزمن حيث يكونG  منطبقا معO اصل المعلم 

(Ox,Oz) (1-الشكل.) 

 .(Ox,Oz)في المعلم  Gلحركة  z(t)و  x(t)اكتب المعادلتين الزمنيتين  (1.1

 .استنتج معادلة المسار، وحددد إحداثيتي قمته( 1.1

 Oو  Cبين النقطتين  hحدد االرتفاع ( 1.1

 


