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 فقط . موضوع واحدعلى المترشح (ة) قراءة الموضوعین المقترحین قراءة متأنیة ثم اختیار : ھام جدا

 الكیمیـــــــاء الموضوع األول :
 نقطة3.5 التمرین األول :

 V1=100mlحجمھ H2O2(aq)لماء األكسیجیني مائیا من امحلوال نمزج في بیشر  c°25و في درجة حرارة  t=0عند اللحظة 
+K) مع محلول مائي من یود البوتاسیوم C1 = 4,5 × 10 -2 mol.L-1تركیزه 

(aq) + I-
(aq))  حجمھV2=100ml تركیزه 

 C2 = 6,0 × 10 -2 mol.L-1  و بوجود وفرة من شوارد الھیدرونیومH3O+
(aq)  تعطى الثنائیات مرجع /مؤكسد المشاركة في .

-I2(aq) / Iالتفاعل 
(aq)   و   H2O2 (aq) / H2O(l) أن التحول الكیمیائي الحادث تام. نفرض . 

  أكتب معادلة األكسدة و اإلرجاع الحادثة . –أ °) 1
 . للمتفاعالت االبتدائیةاحسب كمیات المادة   -ب 
-Iبین أن المتفاعل المحد ھو شوارد  -جـ 

(aq) استنتج التقدم األعظمي ، 
 للتفاعل . 
  Vل مرة حجما نأخذ في ك I2(aq)لمعایرة ثنائي الیود المتشكل °) 2

 لیوضع في ایرنمایر مغموسة في حمام مائي باردالتفاعلي  من المزیج
 علیھا محلوال من تیوكبریتات الصودیوم  ثم نسكب 

(2 Na+
(aq) + S2O3

2–
(aq))   . 1-من الحصول على المنحنى (الشكل ننامكتذو تركیز معلوم.( 
 ؟ضع ایرنمایر في حمام مائي بارد یولماذا  - أ

 . t1=9minأحسب قیمتھا عند اللحظة .   I2(aq)ثنائي الیود  اللحظیة لتشكل عرف السرعة  - ب
 علل استنادا على البیان؟، ھل ستزداد قیمة ھذه السرعة أم ال <t1 t2من أجل  -جـ 
 I2(aq)الیود   لتشكل ثنائي االبتدائیةیزیدا من السرعة  أناملین حركیین یمكنھما عحدد °) 3

 c°25المحالیل مأخوذة عند ة       نقط 4.5 التمرین الثاني :
و نفس التركیز االبتدائي  Vلھم نفس الحجوم  S4و S1 ، S2، S3على المحالیل : 4إلى  1تحتوي أربعة كؤوس بیشر مرقمة من  

C=10-2mol/l حمض كلور الھیدروجین :. ھيHCl  و كلور الصودیومNaCl  الصودیوم و ھیدروكسیدNaOH  و النشادر
NH3 . لتحدید محتوى كل بیشر نقیسPH المحالیل السابقة فنحصل على النتائج التالیة: 

 في الماء. Bأكتب معادلة إنحالل أساس ضعیف  -أ-1
و  [+H3O]بداللة تركیز شوارد الھیدرونیوم  fζأوجد عبارة نسبة التقدم النھائي   -ب
C  . التركیز االبتدائي 
 .حدد محتوى كل بیشر.و أحدھما أساس قوي  أساسینھما محلولین  3و  1أن محتوى الكأسین  بین -ج 
حمض/أساس الثنائیة  PKa، ثم أحسب  األساس الضعیف محلولالمتواجدة في  أوجد تراكیز مختلف األنواع الكیمیائیة    -2

 التي ینتمي لھا.

 4 3 2 1 البیشر
PH 12.0 2.0 10.6 7.0 

 

 1 



 .PH <7یتمیز بـ  'Sعلى محلول فنحصل  2محتوى الكأس  3و أ 1نضیف إلى أحد الكأسین  -3
 ؟ برر إجابتك. استعملناأي الكأسین  - أ

 أكتب معادلة التفاعل الحادث . - ب
 ما طبیعة المزیج الناتج؟  -جـ

 الفیزیاء :
 نقاط 4:التمرین األول
 البولونیوم و متحوال إلى  αمنتجا جسیما   یتفكك الرادون

 التي تمكننا من الكتابة الصحیحة للمعادلة ظااالنخفما ھي قوانین  -أ -1
  Zو  Aو استنتج كل من اكتب معادلة تفكك الرادون  - ت
 .N0= 287 x 1020عینة من الرادون تحتوي على عدد من األنویة  t = 0عند اللحظة  -2
 t1/2بداللة زمن نصف العمر  اإلشعاعياكتب عبارة التناقص  - أ

 t1/2 عرف زمن نصف العمر - ب
  t1 = 2 t1/2بین أن  -جـ
 .N2=71.8x1020عدد أنویة الرادون یصبح  t2 = 11x103 minحظة لعلما أنھ عند ال t1/2احسب الزمن  -د

 نقاط 4 :التمرین الثاني
 دارة كھربائیة تحتوي على مولد مثالي قوتھ المحركة الكھربائیة

 E=6.0V  قاطعة ، وشیعة ذاتیتھا،L  و مقاومتھاr= 10.0Ω 
 موصولة على التسلسل . عند اللحظة R = 200Ωل أومي و ناق

 t =0  و بتجھیز مناسب أمكن الحصول علىنغلق القاطعة. 
 ) 2) و (1المنحنیین ( 

 و  iبداللة  UABعبارة التوتر  أعط -أ -1

  iبداللة  UBCاكتب عبارة  -ب
 علیل.مع الت   UAB   ،UBCنسب كل منحنى إلى التوتر الموافقا -جـ
     شدة التیار المار بالدارة في النظام الدائم ثم احسبھا. I0اوجد عبارة  -أ -2      

 استنادا إلى أحد المنحنیین  - ت
  I0تأكد من قیمة 

  τاوجد ثابت الزمن  -أ -3
  τاكتب عبارة ثابت الزمن  - ت

  Rو  Lبداللة 
 اوجد قیمة ذاتیة الوشیعة. -جـ
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 نقاط 4 الثالثالتمرین 

 R=1.50دائریة منتظمة نصف قطر مدارھا  بحركة نفرضھ يالھیلیومركزور األرض حول الشمس في المرجع تد
x1011m رى خ، كما نھمل تأثیر كل األجرام السماویة األ 

  uاكتب العبارة الشعاعیة للقوة التي تؤثر على األرض بداللة الشعاع  -1
 اع التسارع،بتطبیق القانون الثاني لنیوتن أوجد عبارة طویلة شع -2

 و مثلھ على الرسم. 
 بداللة ثابت التجاذب  Vأوجد عبارة سرعة مركز عطالة األرض  -3

 ، ثم احسبھا Rو نصف قطر المدار  Msو كتلة األرض  Gالكوني 
 T= 2π. R3/2 / √G.Msیمكن كتابتھا وفق العالقة  Tبین أن عبارة الدور  -4

 تعطى :
MT = 5,98×1024 kg    G = 6,67×10 -11 S. I     Ms 1030 × 1,98892 = الشمس kg 

 
 
 

 الموضوع الثاني :
 الكیمیــــاء 

 نقطة  3.5 التمرین األول :
 الكالسیوم الصلبة كربونات نسكب على عینة من t = 0عند اللحظة 

 CaCO3(S)  كتلتھاm  ) محلول مائي من حمض كلور الھیدروجین ،H3O+ + Cl-.( 
 الحادث لتحول الكیمیائيالمنمذج ل معادلة التفاعلتعطى 

  ) + 2H3O+
(aq) + Cl-(aq)                Ca+2

(aq)+ 2Cl-(aq) + 3H2O(l) + CO2( g) CaCO3(S 
 المنطلق  CO2نثبت درجة حرارة الجملة بواسطة تجھیز مناسب و نعزل غاز 

 و نقیس حجمھ فنحصل على المنحنى المقابل. 
 بداللة الزمن CO2السرعة اللحظیة لتشكل  أكتب عبارة -أ -1
 .استنادا على المنحنى السابق ، اشرح كیفیة تغیر قیمة ھذه السرعة بداللة الزمن  - ث
 .اوجد العامل الحركي المسؤول عن ھذا التغیر  -جـ
   m. احسب قیمة الكتلة  CaCO3نفرض أن المتفاعل المحد ھو  -2
   أحسب حجم الغاز المنطلق في الشرطین النظامیین . -3

 CaCO3 := 100g/mol   3MCaCOلیة لـ تعطى الكتلة المو
 

 نقاط 4.5 التمرین الثاني :
 mole 0,10نسكب  AHو الذي نرمز لھ في التمرین بـ  C3H6O2لتحضیر محلول مائي من حمض البروبانویك ذو الصیغة 

 . V0 = 500mlذو الحجم  S0منھ في حوجلة و نكمل بالماء لنحصل على المحلول 
ناتج عن  Sالناقلیة ، ألجل ذلك یجب استخدام محلول  قیاسكیمیائیة المنحلة بالمحلول نستخدم خلیة لتحدید تراكیز األنواع ال

 .C=2,0.10– 3 mol.L-1و تركیزه  v=1litreحجمھ  S. المحلول  S0تخفیف المحلول 

ختلفة ، ماصة مجموعة من البیشرات ذات سعات ممن بین الزجاجیات التالیة حدد التجھیز الالزم لعملیة التخفیف. –أ  -1
. ثم وضح 1000.0mlو أخرى  100.0mlوأخرى  50.0ml عیاریھ، حوجلة  10mlو أخرى  20ml عیاریھ

 البروتوكول التجریبي المتبع .

+ + 
u 

 األرض
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 أكتب معادلة انحالل البروبانویك في الماء موضحا الثنائیات أساس/حمض المشاركة في التفاعل. - ث
 Sأنجز جدول تقدم التفاعل من أجل المحلول  -أ -2

البروبانوات  لشاردة 2λ و+H3O شاردةالناقلیة المولیة النوعیة ل 1λ   بداللة σالنوعیة للمحلول  الناقلیةأكتب عبارة  -ب
  xéqوالتقدم 

 .Vو الحجم 

 . σ = 6,20 . 10–3 S.m–1أعطت خلیة قیاس الناقلیة القیمة  -3
  -Aالبروبانوات  و +H3Oنیوم عند حالة التوازن و استنتج تركیز شوارد الھیدرو xéqحدد قیمة التقدم  - أ

 .éq[AH]أحسب تركیز حمض البروبانویك عند التوازن  - ب
 وبانویكرالموافق لحمض الب للثنائیة أساس/حمضKa احسب ثابت الحموضة  -جـ

: λ1 = 35,0.10-3 S.m2.mol-1             λ2 = 3,58.10-3 S. m2.mol-1 
 الفیزیاء
 نقاط4 األول : التمرین

I-  كسینون وفق المعادلة:بنیترون قد یؤدي إلى نواة سترونیوم و نواة  235یورانیوم إن قذف نواة 
235

92U + 10n             94
ZSr + 

A
54Xe +3 10n 

  Zو  Aاوجد قیم كل من  -أ -1
  MeVلھذا التفاعل بـ :  Elibاحسب الطاقة المحررة  -ب
II-  2إن تفاعل اندماج الدیتیریوم

1H  3و التریتیوم
1H ئر الھیدروجین) یؤدي إلى تحریر طاقة ھائلة (نظا 

Aاكتب معادلة التفاعل النووي و استنتج النواة الناتجة  -أ
ZX   التفاعل نیترونإذا علمت أنھ ینتج عن ھذا 

 احسب الطاقة المحررة من طرف ھذا التفاعل. -ب
 المعطیات:

 
الجسیم أو 

الھیدروجین  النیترون النواة
1 

الھیدروجین 
2 

ن الھیدروجی
3 

 الھیلیوم
3 

 الھیلیوم
 4 

 الیورانیوم
 ونیومرالست الكسینون 235

1 الرمز
0 n 1

1H 2
1H 3

1H 3
2 He 4

2 He 235
92 U A

54 Xe 94
ZSr 

 1,00866 1,00728 2,01355 3,01550 3,01493 4,00150 234,9942 138,8892 93,8945 (u)الكتلة

u = 1,66054 ×10–27 kg 
1 eV = 1,60 × 10–19 J 
c = 3,00 × 108 m.s-1 

 
 نقاط 4 : ثانيالتمرین ال

و قاطع�ة موص�ولة عل�ى التسلس�ل .  E = 5.1 Vو مول�د الق�وة المحرك�ة الكھربائی�ة ل�ھ  Cمكثف�ة س�عتھا ،  R=150Ωناقل أومي  
الممثل لتغیرات التوتر بین طرف�ي المكثف�ة أثن�اء ش�حنھا. م�ن   Uc = f ( t )بواسطة تجھیز مناسب أمكن الحصول على المنحنى . 

 الموافقة لغلق القاطعة :  t = 0أجل اللحظة 
  Rو  Cبداللة  τة اكتب عبار -أ -1
 ) Sھي الثانیة ( τباستخدام التحلیل البعدي اثبت أن وحدة ثابت الزمن   - ت
  UCو  URو  Eاكتب العالقة الحرفیة التي تربط بین  -أ -2
  UCاوجد المعادلة التفاضلیة لتغیر  -ب
 ھو حل المعادلة التفاضلیة السابقة. UC = E( 1- e-t / 2 )تأكد من أن  -جـ
 سعة المكثفة. Cثم احسب  τالبیان اوجد  استنادا من -د
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 نقاط 4 التمرین الثالث:
 . انطلق متزحلق من  طریق ثلجي یمكن تجزئتھ كما في الشكل 

 االحتكاكمقاومة الھواء و  أھملناو من السكون فإذا  Aأعلى قمة 

  mو فرضنا أن كتلة المتزحلق و تجھیزه  

 AB=90m AC=45m OD=5.25m g=10m/s2و ان  

 ؟ABتطبیق القانون الثاني لنیوتن أوجد طبیعة الحركة ضمن المسار ب -1

 ؟Bعند النقطة  VB احسب  تسارعھ؟احسب السرعة  -أ -2

 BOاستنتج طبیعة الحركة خالل المسار  -أ-3

 ھل المتزحلق جملة معزولة ، شبھ معزولة ، غیر معزولة-ب

 ؟ برر إجابتك . BOخالل المسار  

 .Eلیسقط في النقطة  BOیغادر المستوي   Oة إلى النقط المتزحلقلما یصل  -3

 بتطبیق القانون الثاني لنیوتن أوجد معادلة المسار في المعلم الموضح بالرسم. - أ

 .Eعند النقطة   VEأرض ، أوجد السرعة  -متزحلقبتطبیق مبدأ إنحفاظ الطاقة المیكانیكیة على الجملة  - ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أساتذة المادة : دبیلي و فقوس .........................................بالتوفیق و النجاح......
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	MT = 5,98(1024 kg    G = 6,67(10 -11 S. I     Ms الشمس = 1,98892 × 1030 kg

