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العقٌد الحاج لخضرأوالدرشاش :العلوم الفٌزٌائٌة                                        متقن:   المادة 

 د 210: العلوم التجرٌبٌة                                                مدة اإلنجاز : الشعبة 

امتحــان الفصــل الثـانــي 
 

 : التمرين األول
. طبٌعته وتركٌزه مجهولٌن,فً مخبرللكٌمٌاء لدٌنا قنٌنة تحتوي على محلول مائً لحمض كربوكسٌلً

 (ٌمكن ان تكون ذرة هٌدروجٌن او مجموعة ذراتR )  R-COOH. نرمزللحمض الكربوكسٌلى بـ
ثم التعرف  ,سنعتمد طرٌقة المعاٌرة لتحدٌدالتركٌز

. علٌه بعدذلك
: دراسة معاٌرة الحمض الكربوكسٌلً/1

من الحمض الكربوكسٌلً Vs=50mlنعاٌرحجما
 لهٌدروكسٌد Sb  بمحلول مائCaًتركٌزه المولً

تركٌزه    (Na+(aq) + HO – (aq))الصودٌوم 

Cb=2,5.10المولً 
-2 

mol/L . 
حجم هٌدروكسٌد الصودٌوم   Vbنرمز ب 
 متر PHنتابع هذه المعاٌرة بواسطة .المضاف

والذي ٌمكننا من رسم المنحنً المقابل 
PH=f(Vb)  

ارسم التركٌب التجرٌبً المستعمل فً هذه العملٌة  / أ
اكتب المعادلة الكٌمٌائٌة لتفاعل المعاٌرة  /ب
انشئ جدول التقدم لتطور هذا التفاعل  /ج
حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المضاف عند التكافؤ   VbE حٌث .Ca, Cb, Va, VbEاعتمادا على الجدول حدد العالقة بٌن /د

 للحمض المعاٌر Caحدد بيانيا حجم التكافؤ واستنتج التركيز /هـ
 :RCOOHالتعرف على الحمض الكربوكسٌلً  / 2
: المعادلة الكٌمٌائٌة لتفاعل الحمض الكربوكسٌلً مع الماء هً/أ

R-COOH (  ) + H2O (  ) = R-COO –(aq) + H3O
+(aq)  

:  واستنتج العالقة.R-COOH (aq) / R-COO – (aq)  للثنائٌةKaاعط عبارة *

                                          pH = pKA + log
 

( )

( )

  éq

éq

RCOO aq

RCOOH aq
 

 

عند اضافة حجم /ب
2
bEV

 Vb = محلول  منSb  

 فً هذه الحالة  Xmax حدد المتفاعل المحد واستنتج عبارة تقدم 1/

 : باستعمال جدول التقدم بٌن ان2/
.

2
b bEC V

 xf = 

 éq=[RCOO–(aq)]éq[RCOOH (aq)]بٌن ان/3
المحلول عند هذه اآلضافة PHحدد, لبعض الثنائٌاتpKAاعتمادا على المنحنً والجدول الخاص لقٌم  /4

. RCOOHوتعرف على المحلول المائً للحمض 
 

 pKA حمض/اساس:الثنائية

HCl2C-COOH / HCl2C-COO – 1,3 

H2ClC-COOH / H2ClC-COO – 2,9 

H-COOH / H-COO – 3,8 

H3C-COOH / H3C-COO – 4,8 

ما معامل التخفٌف /ا:من الماء150mlمن الحمض الكربوكسٌلً Va نضٌف للحجم/3
ماتركٌزالمحلول المخفف  /                                                               ب

 

 
 : التمرين الثاني

( 1التفاعل) بواسطة اٌونات البرمنغانات وهو تفاعل بطًء ونعتبره تام propan-2-olدراسة تطور تفاعل اكسدة 
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5C3H8O(aq)  +  2MnO4
–
(aq)  +  6H+

(aq)  =  5C3H6O(aq)  +  2Mn2+
(aq)  +  8H2O(l)   (1) 

 ً50.0نضع فً اٌرلنماٌر : تحضٌر المزٌج التفاعلml من محلول برمنغانات البوتاسٌوم بتركٌز C0=0.20mol/L50.0 وml  من محلول
 حمض الكبرٌت بوفرة ونضع االٌرلنماٌر فوق مخلط مغناطٌسً 

 فً اللحظةt=0  1.0 نضٌف للمزٌجml من propan-2-ol  

 بداللة الزمن  X الممثل لتقدم التفاعل X=f(t)للحصول على المنحنً البٌانً 
 ماء مثلج ونعاٌر اٌونات البرمنغانات الموجودة قً البٌشر 40mlمن المزٌج التفاعلً ونضعه فً بٌشر ٌحتوي V=10ml حجم  tنأخذ فً اللحظة

 لتفاعل اكسدة الكحول X المحصل علٌه ٌسمح بعد ذلك بمعرفة التقدم V'Eالحجم المكافئ  , C'=0.5mol/lبمحلول كبرٌتات الحدٌد الثنائً بتركٌز
 1ونعٌد العملٌة عدة مرات فً لحظات مختلفة ونرسم المنحنى الشكل  , tفً اللحظة 

: المعطٌات-

 Propan-2-ol : 

:  = 0,785 g.mL-1 الكتلة الحجمية 
 M = 60,0 g.mol-1 : الكتلة المولية

   الثنائيات ox/erd : 
                                                         Fe3+

(aq)/Fe2+
(aq) ; MnO4

–
(aq) / Mn+2

 (aq) 
                                                     C3H6O(aq) / C3H8O(aq). 

  
MnO4

–
(aq)ًلونها بنفسج , Mn+2

(aq)عدٌمة اللون .
( 2التفاعل):دراسة تفاعل المعاٌرة -
.  من الماء البارد40mlلماذا نضع فً كل مرة المحلول المعاٌر فً  / 1
: لتفاعل المعاٌرة هً (2)بٌن ان المعادلة  /2

MnO4
–
(aq)  +  8H+

(aq)  +  5Fe2+
(aq)  = 5Fe3+

(aq)  +  Mn2+
(aq)  +  4H2O(l)   (2) 

. وكٌف تستدل علٌها, عرف نقطة التكافؤ/3
-اعط عبارة /4

n
'
MnO4  الماخوذ فً اللحظة(t)بداللة (  C'و( V

'
E  

 ((1)التفاعل )دراسة التفاعل الرئٌسً -

10n:  تعطى(t) كمٌة البرمنغنات فً المزٌج التفاعلً عند اللحظة (n)نعتبر ان
'
MnO4

-= nMnO
- 

.  على الترتٌب ثم احسبهاn'0 و n0 : فً الزٌج التفاعلً ونرمز لها بpropan-2-olاعط عبارة الكمٌات االبتدائٌة الٌونات البرمنغنات و /1
( 1)انشئ جدول التقدم للتفاعل/2
. وما هو التفاعل المحد (1) للتفاعلXmaxاحسب /3
X=f(n0,Cاعط عبارة /4

'
,V

'
E)  

: زمن نصف التفاعل
.  للتفاعلt1/2عرف /1
. احسبه/2
 
 
 
 
 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

: rتعٌٌن المقاومة:      الجزء أ
 R=10Ωعند القٌمة Rنضبط :نحقق التركٌب الجانبً

 ًغلق القاطؼح وًغدل هٌحٌٍ ذغُشاخ (t=0)وفٍ اللحظح

 : التمرين الثالث
: اٌجاد تجرٌبٌا خصائص وشٌعة*

. فً مخبر الفٌزٌاء وجد تلمٌذ وشٌعة و اراد تعٌٌن خصائصها رفقة فوجه وبتوجٌه من استاذه
 (Système جملة اقتطاع معطٌات معلوماتٌة,اسالك التوصٌل,(L,r)وشٌعة,Rمقاومة متغٌرة ,E=6Vمولد للتوتر:االجهزة المتوفرة

(d’acquisition. 
  

 

E 

Système 
d’acquisition 

uL 

uR 

K 

i 

 1الشكل 

L, r 
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UR=f(t)  بين طرفي الناقل االومي وباستخدام دوال البرامج 
 1الخاصة بالجملة المعلوماتٌة نتحصل على الوثٌقة

 1اشرح كٌف ٌمكن الحصول على الوثٌقة /1
ما هً شدة التٌار المار بالدارة عند بلوغ النظام الدائم  /2
: بٌن ان عبارة شدة التٌار اغً فً النظام الدائم هً/3



E

R r
. I = 

 rاذكر الجهاز المستخدم فً قٌاس قٌمة , للوشٌعةrاوجد قٌمة/4
. مباشرة

: Lتعٌٌن ذاتٌة الوشٌعة:       الجزء ب
.  هىضحا الطشَقحτ حدد 1انطالقا من منحنً الوثٌقة /5

  L تذاللح هوُضاخ الذاسج واعرخلص τاػط ػثاسج /6

: الذساعح الٌظشَح:        الدضء ج

: اًشئ الوؼادلح الرفاضلُح و اكرثها ػلً الشكل/7

. ( ) 
di

A B i t
dt

  

: Bبواسطة التحلٌل البعدي حدد وحدة /8
 
قام االستاذ بتغٌٌر مقدار احد ممٌزات الدارة فتحصلنا على  /9

 2الوثٌقة1المنحنً 
. 2على الوثٌقة.ماهو المقدار الذي غٌره االستاذ مع التعلٌل

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : التمرين الرابع
  : Puبطاقة تعرٌف البلوتونٌوم

 
 

 
 
 

 :مقتطف من الجدول الدوري:المعطٌات

92U 93Np 94Pu 95Am 96Cm 

Uranium Neptunium Plutonium Américium Curium 

 
 

 :الكتل الذرٌة لبعض االنوٌة

Noyau 
102

42Mo 135

52Te 239

94Pu 1

0n 

Masse  
(en u) 

101,9103 134,9167 239,0530 1,0089 

 

R 

 
 1  الىثُقح

 2الىثُقح 

. 238,239,241 ًظُش هي تٌُها 15له ,هؼذى اصطٌاػٍ ثقُل: الىصف 

. وهى هصذس للٌُرشوًاخ و الحشاسج,وَغرخذم فٍ الشؤوط الٌىوَح,وَغرؼول كىقىد هىكظ,238هي الؼائلح الوشؼح للُىساًُىم : االًراج

. β َصذس اشؼح 241 ها ػذا تلىذىًُىم γ و اشؼح αَصذس دقائق :ًشاطه االشؼاػٍ

  .(fissiles) اًىَح شطىسج241و239تلىذىًُىم :ذؼلُق

 

 

 

1 MeV = 1,6022.10-13 J  
1 u = 1,66043.10-27 kg 

c = 2,9979.108 m.s-1 
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:  اجب على االسئلة اآلتٌةPuانطالقا من بطاقة التعرٌف /1
238 اعط مكونات Z=94 هو  Puالعدد الذري لـ/أ

Puو Pu 239 

. عرف النظائر/ب
  αما طبٌعة الدقٌقة /ج
238ذكر بقوانٌن االنحفاظ و اكتب معادلة تفكك لـ ,نستغل مقتطف الجدول الدوري/د

Puعندما تكون نواة االبن مثارة  .
 γما سبب انبعاث اشعاعات /هـ

. ػشفه,ػي أٌ ذفاػل َركلن فٍ الثطاقح الغاتقح/و

 Puقزف : (1)هؼادلح الرفاػل/2
 239

1تٌرشوى 

0n: 

            239 1 135 102 1

94 0 52 42 0Pu n Te Mo 3 n   (1) 

I/ أعط عبارة التغير في الكتلة لهذا التفاعل وأحسب قيمتها بـ(Kg)  
أعط عبارة الطاقة المحررة من هذا التفاعل وأحسب قيمتها بـ /ب

(Mev) ؟ ماذا تستنتج؟ 
انطالقا من طاقات الربط في الجدول لألنوية أعط عبارة /ج

وأحسب قيمتها وقارنها مع  (1)الطاقة المحررة من التفاعل 
القيمة السابقة 

احسب طاقة الربط لكل نكليون وقارن استقرارية هذه االنوية /د
فيما بينها بمساعدة هذه النتائج 

. بمساعدة هذه النتائج مثل الحصيلة الطاقوية مع تعليل مختصر جدا/هـ
  

  (cible) دون سرعة ابتدائٌة لتصل الى الهدف (A)لعبة كرة حدٌدٌة ترتكز على مستوي مائل نتركها من النقطة :التمرين الخامس
الدراسة تتم فً مرجع غالٌلً ونهمل جمٌع االحتكاكات  

 = 30°, D = AB = 0,50 m, L = BC = 0,20 m, hC = 0,40 m,  m = 10 g, g = 9,8 m.s :المعطٌات
-2 .

   

 
 
 
 
  
 
 
 
 

  Aػٌذ الىضغ  (اسض+ كشج )اعرٌرح ػثاسج ثن قُوح الطاقح الوُكاًُكُح للدولح /ب

. تشس اخاترك ,Bػٌذ الوىضغ  (اسض+كشج)اعرٌرح قُوح الطاقح الوُكاًُكُح للدولح /ج

2g.D.sinα : هٍ Bتُي اى ػثاسج الغشػح ػٌذ الٌقطح/3  vB =,ثن احغة قُورها .

.  هغرقُوح هٌرظوحCوBتُي اى حشكح الكشج تُي الىضؼُي/4

II/دساعح عقىط الكشَح تؼذ هغادسذها الٌقطحC :ًؼرثش هثذا االصهٌحt=0 اللحظح الرٍ ذوش فُها الكشج تالٌقطح C .

. ًؤكذ اى ذاثُش الهىاء ههول/1

. C للكشج تؼذ هغادسذها للٌقطحGاػط ًص القاًىى الثاًٍ لٌُىذي و طثقه ػلً حشكح هشكض الؼطالح/أ

 (C ,X ,Z) فٍ الوؼلن Gلوشكض ػطالح الكشج     aGاوخذ هشكثرٍ شؼاع الرغاسع /ب

 . (Z=f(x))ثن اعرٌرح هؼادلح الوغاس,(C ,X ,Z) لوشكض ػطالح الكشج فٍ الؼلنCGاوخذ ػثاسج هشكثرٍ شؼاع الوىضغ/2

 .X1 = 0,55 m , X2 = 0,60 m الزٌ فاصلره هحصىسج تُي Eًشَذ هؼشفح ها ارا كاًد الكشج ذثلؾ هذفها /3

هل ذن تلىؽ الهذف؟ ,للكشج ػٌذ هالهغرها لالسض Xf اعرٌرح الفاصلح /ب,احغة الوذج الضهٌُح لثلىؽ الكشج عطح االسض /أ

.       (ػلوا اى هذج الغقىط هٍ ًفغها) ؟ Xf = 0,57 m َدة اخرُاسها لثلىؽ الهذف للفاصلح Dهي اخل أٌ هغافح/4

 

 

noyaux 
239

94Pu 135

52Te 102

42Mo 

Énergie 
de liaison 
(en MeV) 

1,79.103 1,12.103 8,64.102 

x 

z 

X1 X2 

cible 

C 

hC 

D 

B 
hA 

A 

   

   

. BCوABدساعح حشكح الكشج فٍ الدضئُي/1

اػط حصُلح القىي الوطثقح ػلً الكشج /1

 ثن هثلها ػلً الشكل ABالحذَذَح فٍ الدضء 

 هشخؼا Cًاخز الوغرىٌ االفقٍ الواس تالٌقطح/2

لقُاط الطاقح الكاهٌح الثقالُح  

EPP = 0 هي اخل zC = 0 .

اػط ػثاسج الطاقح الكاهٌح الثقالُح للدولح /أ

:  ثن ذحقق اى Aػٌذ الىضغ (اسض+كشج)

EPP(A) = 2,5.10
–2

 J. 

 

 

              ثق تٌفغك ذكي ػظُوا ف.ب,ب.ع:تالرىفُق أعـــــاذزج الوادج

uR uL 


