
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  الدیوان الوطني لالمتحانات والمسابقات                                    وزارة التربة الوطنیة                     

  
  : ـرین األولالتمـ

)(الماء االكسیجیني التجاري عبارة عن محلول مائي لبیروكسید الھیدروجین  22OH یستعمل كمطھر للجروح.  
)(یتفكك 22OH 22..........)..1( :ھذا التحول بمعادلة التفاعل الكیمیائي التالیة   ذاتیا وینمذج 2222 OHOOH +→  

  .ھذا التحول الكیمیائي بطیئ جدا وتام ویمكن تسریعھ باستخدام وسیط مناسب  
  :ثم أكمل جدول تقدم التفاعل )1(اكتب المعادلتین النصفیتین الداخلتین في التفاعل المنمذج بالمعادلة -1

نوع الوساطة  و ما ، تعریفا للوسیط أعط -2
عندما نستخدم شوارد الحدید الثالثیة 

)( 3+Feمحلول كلور الحدید  بإضافة وذلك
 .ماء االكسیجیني لالثالثي ل

من المحلول التجاري mL10نمزج  -3 
من الماء وفي mL85االكسیجیني مع للماء 
 mL5جنضیف للمحلول النات t=0اللحظة

من المزیج التفاعلي نضعھ في بیشر یحتوي ماء مع جلید نعایره mL10بعد مدة زمنیة نسحب  . من محلول كلور الحدید الثالثي  
)( لـ بواسطة محلول برمنغنات البوتاسیوم لغرض تعیین التركیز المولي 22OH نكرر العملیة بعد فترات زمنیة ، الموجود في المزیج

  :ندون النتائج في الجدول  .مختلفة
 :تقدم التفاعل بداللة  tx)(عبر عن - أ

[ ]22OH0وn وTV) حجم الوسط
 )التفاعلي

tfx)(الجدول ثم ارسم البیان أكمل-ب mmolcm :السلم . = 5,01  و →
t=0 عبارة السرعة الحجمیة للتفاعل  ثم احسب قیمتھا في اللحظات أعط -ـج   min40=tو :

  ؟ما العامل الحركي الذي لعب دورا في ھذا التطور  ؟ یخص تطور ھذه السرعةماذا تستنتج فیما 
   .ثم حدد قیمتھ  2/1tتعریف لزمن نصف التفاعل  أعط -د
]جد التركیز  -ـھ ]22OH 2/1عند اللحظةt .   

  : ـرین الثانيالتمـ
min102/1و الذي نصف عمره gµ49,1 المشع النقي كتلتھا N13 عینة من اآلزوتt=0یوجد في مخبر عند اللحظة  -1 =t 

  :أوجد 
1231002,6یعطى .  t=0اآلزوت الموجودة عند اللحظة  عدد أنویة  -أ       −×= molNA

   
  .t=0عند اللحظة  االبتدائيالنشاط  -ب      
  .النشاط بعد ساعة  - جـ      
BqAالزمن الالزم لكي ینقص النشاط إلى واحد بكریل  -د       1=.  

K40تحتوي صخور القمر على البوتاسیوم  -2
Ar40المشع و الذي یتحول إلى األرغون 19

18.  
  .أكتب معادلة التحول النووي الحادث  -أ      
  .ما نوع التفكك الحادث  -ب      
33101.8من أجل تعین تاریخ تشكیل صخور من القمر التي أتى بھا رواد الفضاء أعطى التحلیل لعینة منھا حجما  - جـ       cm−×  

g61067.1من غاز األرغون في الشروط النظامیة و    .من البوتا سیوم  ×−
K40د ـ أحسب عدد أنویة غاز األرغون الناتجة عن تحلیل العینة و كذا عدد أنویة

K40، ثم إستنتج عدد أنویة  19
 اإلبتدائیة عند 19

  . Kو البوتاسیوم Arأن العینة المأخوذة تتكون فقط من األرغون  باعتبار  t=0اللحظة 
anst: نصف عمر البوتاسیوم:علما أن . أوجد عمر الصخر *  9

2/1 103,1 molLV،والحجم المولي  =× m /4.22=  
  
  

  علوم تجريبية: الشعبة   ساعة  3.30: المــدة     

    222 OH = 2O  +    OH   المعادلة  22

  الحالة  التقدم  mmolكمیة المادة بـ 
60بوفرة                                  =n  0  الحالة االبتدائیة  
  الحالة االنتقالیة tx)(  بوفرة    
  الحالة النھائیة  fx  بوفرة    

60  50  40  30  25  20  15  10  5  0  (min)t  
2.8  5.1  9  15.0  18  23  30  38  47  60  [ ] LmmolOH /22  

2.86      2.25      1.5        )(mmolx  

  ﴾ 2013 ﴿ ماي امتحان البكالوريا التجريبية 

  ﴾ ﴿ الموضوع الثاني 

min51 →cm

  عین ملیلة منتوري ثانویة 
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  : ـرین الثالثالتمـ
  نحقق التركیب الكھربائي التجریبي المبین في الشكل المقابل   
  : باستعمال التجھیز      

  .غیر مشحونة  Cمكثفة سعتھا  -
)ناقل اومي مقاومتھ - )500R = Ω   -  مولد توتر ثابت( )6E V=  .  
cبین على الشكل جھة التیار الكھربائي المار في الدارة ثم مثل باألسھم التوترین  - ا Ru , u   .  
:المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر الكھربائي بین طرفي المقاومة من الشكل بین أن   -ب

 
  

 :تقبل ھذه المعادلة التفاضلیة حال من الشكل  -جـ
Bt

R AetU Cبداللة  A  ,Bعبر عن .  )(= ,R, E  
  . tq)(عبارة الشحنة استنتج -د

jouleECعندما تشحن المكثفة كلیا تخزن طاقة  - ھـ
31036   : إستنتج.  =×−

)سعة المكثفة   -1 )C .               2-   مدة الشحن  -3                 .شحنة المكثفة. 
0t: عند اللحظات التالیة tq)(أحسب  - و =    ,t =τ  ,5t = τ  ,t → )()(ثم ارسم المنحنى البیاني  ∞ tftq =  

  : ـرین الرابعالتمـ
 ، عند رمیھا باتجاه  Gنقوم بدراسة مسار مركز عطالة كرة السلة 

 حلقة السلة، لفریق الخصم من طرف العب مھاجم، حیث نھمل
  . القوى المطبقة من طرف الھواء على الكرة

)ُرمیت الكرة عندما كانت في الوضع  A)  انظر (نحو األعلى
تقع في المعلم ،0vr، سرعتھا االبتدائیة تمثل بالشعاع )للشكل

),,( jiO
rr

  . مع المحور األفقي α، وتصنع زاویة 
  :  المعطیات

040=α   ، 8,9=g .  
   . Gاكتب المعادالت الزمنیة المتعلقة بحركة مركز عطالة الكرة . 1
xfy)(اكتب معادلة المسار. 2 = .  
  . المكون للسلةCللكرة، حتى تمر من مركز الحلقة   0vاوجد قیمة السرعة االبتدائیة. 3
1من اجل سرعة ابتدائیة.4

0 7 .v m s−=اوجد أعلى ارتفاع تبلغھ الكرة من مستوى األرض خالل مسارھا ، .  
ھو B حیث ارتفاع  Bأعلى ارتفاع یبلغھ ھو . موجود بین المھاجم والسلة، یقفز لیتصدى للكرة BDمدافع نرمز لطولھ بـ . 5

mhB اجم بینھ وبین المھ مسافة  أصغر ھل یمكنھ أن یتصدى للكرة مھما كانت المسافة بینھ وبین المھاجم؟ إذا كان ال، ما ھي .=1,3
  . حتى یلمس بأصابعھ الكرة

 : ـرین الخامسالتمـ
OHHCكحول صیغتھ  -1   .أعط صیغھ نصف المفصلة الممكنة ، ثم سمھا  واذكر صنف كل منھا. 73−
COOHCHمن حمض الخل  g3من ھذا الكحول مع  g3نمزج  -2 tfne)(، یمثل البیان كمیة مادة األستر المتشكل بداللة الزمن3 =
  ھل المزیج االبتدائي متكافئ في كمیة المادة؟ - أ
  .أعط جدول تقدم التفاعل ،ثم أحسب مردود التفاعل واستنتج صنف الكحول المستخدم -ب
  .التفاعلأحسب ثابت التوازن الكیمیائي لھذا  -جـ
  اكتب معادلة التفاعل الكیمیائي المنمذج لھذا التحّول بالصیغ -د
  .نصف المفصلة واذكر ممیزاتھ 
  حصلنا على أحد المنحنیین في درجة حرارة معینة بینما  -3

  حصلنا على اآلخرتحت نفس درجة الحرارة في وجود حمض 
  .الكبریت المركز

  .وتسخین المزیجما الغرض من إضافة حمض الكبریت المركز  -
 ھل یؤثر ذلك على مردود التفاعل؟ -
  .عین المنحنى الموافق الستعمال حمض الكبریت كوسیط -
   mol02,0نضیف للمزیج السابق وھو في حالة التوازن  -4

  .من الماء، في أي اتجاه ینزاح التوازن
  :تعطى الكتل المولیة الذریة للعناصر

  molgO /16:    ،molgH /1:     molgC /12:  
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