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 اجلنهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 مديرية الرتبية لوالية الوادي                                                                                    ثانويات مقاطعة جامعة

 2013  مــــاي                                                                امتحان الباكلوريا التجرييب                                          

  ساعات ونصف03:علوم جتريبية                                                                                                    املدة:  الشعبة

 املوضوع األول

 ( نقط04:)التنرين األول

 لبرئكطٕ S2 لٕٗد البٕتاضًٕٗ عدٖي المُٕ ٔستمٕه S1ٌدزع تطٕز التفاعن الكٗىٗاٟ٘ التاً بني ستمٕه         

  V1= 100mlسذىا  t = 0دٖكربٖتات البٕتاضًٕٗ عدٖي المُٕ كرلك ، هلرا الػسض منصز عٍد المشعٛ    

 𝑰)  ٌٔتابع تطٕز كىٗٛ غٕازد الٕٗد S2 وَ احملمٕه V2= 100ml وع سذي S1   وَ احملمٕه
املتبكٗٛ عٍد كن (−

 .ذتعٛ كىا يف الػكن

1-  عمٜ واذا ٖده ظّٕز المُٕ األصفس الرٙ ٖصبح 

 .بٍٗا بعد فرتٚ شوٍٗٛ؟

2-  أكتب املعادلٛ املٍىردٛ لمتشٕه الكٗىٗاٟ٘ اذتادخ 

 :     تعطٜ الجٍاٟٗتاُ املػازكتاُ يف التفاعن

     ( S2O8
2-

 / SO4
2-

 ) ,  ( I2 / I 
-
 )                   

3-  .سدد وع التعمٗن املتفاعن احملد (أ 

 .أجنص ددٔه تكدً التفاعن (ب

 .أسطب كىٗٛ املادٚ االبتداٟٗٛ لكن وتفاعن (ت

  vvأعط عبازٚ الطسعٛ اذتذىٗٛ لمتفاعن (أ- 4   

 . - vI         ثي عبازٚ الطسعٛ المشعٗٛ الختفاٞ غٕازد الٕٗد

 .V1 ٔ V2  ٔاذتذىني- vI بداللٛ الطسعٛ   vvعرب عَ الطسعٛ  (     ب

  ، كٗف تتطٕز ِرٓ الطسعٛ؟t=0 ٔ t=80mn عٍد المشعتني vvعني قٗىٛ الطسعٛ اذتذىٗٛ لمتفاعن  (     ت

 وا ِٕ العاون اذتسك٘ الرٙ لعب دٔزا يف ِرا التطٕز؟      (     خ

                                          (نقط 04:)التنرين الثاني

  زإًٌٗ ٖٕ بكىٗات قمٗمٛ، ٍٖٔتر ِرا الػاش املػع طبٗعٗا وَ الصدٕز اليت حتتٕٙ اهRn: حيتٕٙ اهلٕاٞ عمٜ السادُٔ  

 )  238 زإًٌٗ ٖٕالسادًٖٕ ٌاتر أٖطا وَ العاٟمٛ املػعٛ اه )ٔ السادًٖٕ، ٖتػكن السادُٔ وَ اٌػطاز السادًٖٕ   

  :سطب وعادلٛ التفاعن التال٘     

𝑹𝒂 → 𝑹𝒏𝟖𝟔
𝟐𝟐𝟐

𝟖𝟖
𝟐𝟐𝟔 + 𝑯𝒆𝟐

𝟒. 
 

 

n(𝑰 
−) (mmol) 
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 .التفاعن؟ عمن إدابتك  املٕافل هلرااإلغعاع٘وا ٌٕع الٍػاط  /1

𝑿𝐙 لٍٕاٚ زوصِا∆  mٌكص الكتم٘ العبازٚ اذتسفٗٛ لنأعط ( أ/2       
𝐀   m.  كتمتّا  

 .(u)  بٕسدٚ الكتمٛ الرزRaٖٛ لٍٕاٚ السادًٖٕ  الكتم٘أسطب الٍكص ( ب

. كتمٛ –التكافؤ طاقٛ أكتب عالقٛ /3   

  .لمٍٕاٚ  Elعسف طاقٛ السبط  (  أ/4    

 .ًٔٙلٍٕاٚ الساد (Ra) ل   Elطاقٛ السبط  Mev  بـأسطب 

  :اضتٍتر طاقٛ السبط 
𝑬𝒍

𝑨
 ، ًٔٙلكن ٌٕٖٛ لٍٕاٚ الساد  

 :زتب إٌٖٛ العٍاصس التالٗٛ سطب تصاٖد اضتكسازِا وع التعمٗن  /5     

 

 

   

 

                                           ( نقط04:) التنرين الثالث

 .C= 4,7 F  ٔوكجفٛ ضعتّا R ،ٌاقن أٔو٘ وكأوتْ E =6,0 V لدٍٖا تٕتس املٕلد ثابت(01الػكن)    يف الدازٚ

   I- ٛعٍد المشعt=0 (1) ٌطع البادلٛ عٍد الٕضع. 

  واِ٘ العاِسٚ اليت حتدخ بالدازٚ؟(1       

  q(t) أٔدد املعادلٛ التفاضمٗٛ لػشٍٛ املكجفٛ(2       

 .Q  أضتٍتر قٗىٛ الػشٍٛ الععىٜ (3        

       II-(.2) ٌكمب البادلٛ عٍد الٕضع 

 واذا حيدخ لمىكجفٛ؟ .1

           u(t) + RC         = 0: باضتدداً قإٌُ مجع التٕتسات بني أُ املعادلٛ التفاضمٗٛ ِ٘ .2

 :تعطٜ عبازتني لمتٕتس بني طسيف املكجفٛ كىا ٖم٘ .3

  u(t) = E(𝒆– 
 𝐭 
𝐑𝐂)                  ، u(t) = E( 1 – 𝒆– 

 𝐭 
𝐑𝐂) 

 .أٙ العبازتني متجن سن لمىعادلٛ التفاضمٗٛ ؟ عمن-

 

Sr(A=94) Xe(A=140) Rn(A=222 )ٚالعدد الكتم٘(الٍٕا) 

 El  (Mev)طاقٛ السبط  1170,00 1164,75 810,50

 Radon Radium Helium neutron proton électron اضي الٍٕاٚ

𝑹𝒏𝟖𝟔 السوص
𝟐𝟐𝟐  .   . .    .  𝑹𝒂𝟖𝟖

𝟐𝟐𝟔  
  
.   𝑯𝒆𝟐

𝟒. 𝒏𝟎
𝟏   .. 𝒑+𝟏

𝟏   .. 𝒆−𝟏
𝟎  . 

 (u) ٛ10×5,49 1,007 1,009 4,001 225,977 221,970 الكتم
-4

 

du 
dt 

 

 

1u= 931,5 
𝑴𝒆𝑽

𝑪𝟐
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c
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Texte écrit à la machine
c

hh
Texte écrit à la machine
c

hh
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pH 

vb(ml) 
2

2

 .  وٍشٍٜ تطٕز غدٚ التٗاز خاله الصوَ(02الػكن )ميجن البٗاُ (4    

 . سدد بٗاٌٗا قٗىٛ ثابت الصوَ  (      أ

 .I0             ٔغدٚ التٗاز األععىٗٛ

-(     بـ  .R  أسطب قٗىٛ املكأوٛ  

 :  عني المشعٛ اليت وَ أدمّا ٖكُٕ (     تـ

i = - 0,2. I0 

 وا ِ٘ قٗىٛ التٕتس الكّسباٟ٘ بني طسيف         (ثـ     

 ؟ املكجفٛ عٍدٟر

أٔدد عٍد ِرٓ المشعٛ قٗىٛ الطاقٛ    (     دـ

 .الكّسباٟٗٛ املدصٌٛ يف املكجفٛ

                                           ( نقط04:)التنرين الرابع 

   I- ٌعاٖس سذيVs =50,0 ml ٘وَ ستمٕه ذتىض كسبٕكطٗم R-COOH٘تسكٗصٓ املٕل Ca   بٕاضطٛ ستمٕه

Na )هلٗدزٔكطٗد الصٕدًٖٕ Sb ممدد
+

(aq)+ HO
-
(aq))  ٘تسكٗصٓ املٕل 

   Cb= 2,5×10
-2

mol/l ْٔسذى Vb. 

 ورتٖٛ لمىعاٖسٚ مسشت بسضي املٍشٍٜ املبني يف  pH   املتابعٛ الـ

 :    الػكن املكابن

 .أكتب وعادلٛ تفاعن املعاٖسٚ-1    

 .عسف ٌكطٛ التكافؤ-2    

 . املطكٕب عٍد التكافؤVbEسدد بٗاٌٗا اذتذي-3    

 .أجنص ددٔال لتكدً التفاعن عٍد ٌكطٛ التكافؤ-5    

 بداللٛ Caباضتعىاه ددٔه التكدً أٔدد عالقٛ الرتكٗص-6    

          Cb ,Va , VbE  ْثي اضتٍتر قٗىت    . 

II   حتدٖد ِٕٖٛ اذتىض R-COOH: 

 باضتدداً املٍشٍٜ ٔادتدٔه املكابن    -    

R-COOH           اضتٍتر صٗػٛ اذتىض

pKa 

1,3HCl2C-COOH/ HCl2C-COO
-

2,9H2ClC-COOH/ H2ClC-COO
-

3,8HCOOH/ HCOO
-

4,8H3C-COOH/ H3C-COO
-

i(mA) 

1,2mA

2,35ms

0 

02 

t(ms)
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  (نقط 04:)التنرين اخلامس

I.  ٛعٍد المشعt = 0 ٌرتك كسٚ كتمتّا m  تطكط غاقٕلٗا وَ ازتفاعh، عَ ضطح األزض  

 .(f = k.v )         ختطع الكسٚ أثٍاٞ سسكتّا لكٕٝ استكاك وع اهلٕاٞ 

 .ِن الكسٚ يف سالٛ ضكٕط سس؟ عمن .1

V= 4,2 cmإذا كاُ سذي الكسٚ .2
3
 . بني أٌْ ميكَ إِىاه دافعٛ أزمخٗدع أواً الجكن 

  Av = B +  :املعادلٛ التفاضمٗٛ لمطسعٛ ٔ املىٗصٚ لمشسكٛ   .3

  .A ٔBالجابتني بتطبٗل قإٌُ ٌٕٗتَ سدد عبازت٘  ( أ

  .vl اضتٍتر عبازٚ الطسعٛ اذتدٖٛ ( ب

II. الصوَ البٗاُ يف الػكن املكابن ٖعط٘ تػريات الطسعٛ المشعٗٛ لمكسٚ خاله: 

  .ٔ ثابت الصوَ  vlسدد قٗىٛ الطسعٛ اذتدٖٛ  ( أ

 t=0 ٔ t =100s عٍد المشعتني  a أٔدد قٗىيت التطازع ( ب

  واذا تالسغ؟ كٗف تفطس ذالك؟ ( ت

 

m = 30g،  g = 10 m.s :معطيات  
-2،  

 ،  air= 1,29 g/l الكتمٛ اذتذىٗٛ لمّٕاٞ            

k=1,5 × 10              وعاون االستكاك 
-3

kg/s 

dv 

dt 

v(m/s) 

t(s) 
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 املوضوع الجاني

( نقط04:)التنرين األول 

  ٌرٖب البمٕزات الصمبٛ  C1= 60 mmol/l ذتىض األكطالٗك تسكٗصٓ املٕل٘ (S1)       لتشطري ستمٕه واٟ٘

 .يف املاٞ املكطس( H2C2O4 ,2H2O)        ذتىض األكطالٗك ذات الصٗػٛ  

   ؟(S1) وَ احملمٕه 100mlواِ٘ كتمٛ بمٕزات محض األكطالٗك الالشوٛ لتشطري    -

Cr2O7 ثاٌ٘ كسٔوات  وع غٕازدH2C2O4    لتتبع حتٕه كٗىٗاٟ٘ بط٘ٞ لتفاعن محض األكطالٗك 
2-

 

 لجاٌ٘ كسٔوات البٕتاضًٕٗ ( S2) وَ ستمٕه =50ml Vٔ ( S1) وَ احملمٕه =50ml V   ٌكًٕ مبصز 

 .C2= 16mmol/l   تسكٗصٓ املٕل٘   

1-  .أكتب وعادلٛ التفاعن املٍىردٛ لمتشٕه الكٗىٗاٟ٘ الطابل 

Cr2O7 )                           تعطٜ 
2 -  

/ Cr
3+ 

) , ( CO2   / H2C2O4  ) 

 .أجنص ددٔه تكدً التفاعن ٔبني أُ املصٖر االبتداٟ٘ يف غسٔط غري ضتٕكٕٗورتٖٛ -2

 .أٔدد قٗىٛ التكدً األععى٘ -3

Cr]أثبت أُ العالقٛ بني  -4
3+

V[Cr   لمتفاعن الكٗىٗاٟ٘ ِ٘  xٔ التكدً [
3+

]=x 

Crحنتفغ بدزدٛ اذتسازٚ ثابتٛ ٔ ٌتتبع تسكٗص غٕازد الكسًٔ -5
 .فٍشصن عمٜ الٍتاٟر, الٍاجتٛ عَ التفاعن +3

 

180160150100504020100t(s) 

161615,614108,8520mmol/lCr
3+

x mmol 

 أكىن ادتدٔه أعالٓ  ( أ

 .بداللٛ الصوَ باضتعىاه ضمي زضي وٍاضب x التكدً أزضي املٍشٍٜ الرٙ ميجن تػريات ( ب

 . أعط عبازٚ الطسعٛ اذتذىٗٛ لمتفاعن ( ت

 .عسف شوَ ٌصف التفاعن ٔ سدد قٗىتْ ( خ

 كٗف تتطٕز؟ t=50sٔ ٔ المشعٛ t=0سدد الطسعٛ اذتذىٗٛ لمتفاعن عٍد المشعٛ  ( ز

 .وا ِٕ العاون اذتسك٘ املطؤٔه عَ تػٗري الطسعٛ؟ ( ح
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 (نقط 04:) التنرين الثاني 

  ،فكتمٛ وكدازِا 238 تٕاددٓ يف الطبٗعٛ ض٠ٗن، ٖتٕادد ضىَ عاٟمٛ الٕٗزإًٌٗ وػع لـ  210     البٕلًٌٕٕٗ 

m0= 1mg   ٟ٘10×1,66 ٖكدز ٌػاطّا اإلغعاع٘ االبتدا
11

Bq   فّٕ ٖػكن خطسا سكٗكٗا لكجسٚ اإلغعاعات 

 .، فتطبب برلك أوساض وٍّا الطسطاُ(تػسٖدِا)  الٍاجتٛ عَ تفككْ ٔاليت هلا قدزٚ عالٗٛ عمٜ تأٖني الرزات

1-  :وَ بني العبازات التالٗٛ املٕضشٛ لبعض خصاٟص الٍػاط اإلغعاع٘، سدد ارتاط٠ٛ وٍّا 

 .ستى٘ اذتدٔخ*. ٖتعمل بدزدٛ اذتسازٚ ٔ الطػط *.  تمكاٟ٘ ٔ عػٕاٟ٘*. ٖتعمل بعدد األٌٕٖٛ االبتداٟٗٛ*   

 وطتكسٚ ٔ غري وجازٚ، 210 الٍٕاٚ الٍاجتٛ عَ تفكك البٕلًٌٕٕٗ -2

      (. Po  ) أكتب وعادلٛ تفكك ٌٕاٚ البٕلًٌٕٕٗ (أ        

 ؟"وطتكسٚ ٔغري وجازٚ"  وا وعٍٜ العبازٚ (ب       

    At   األضتات   Pb  السصاص  Bi البٗطىٕخ  Tl التالًٕٗ السوص

 81 82 83 85 العدد الرزٙ

 

   t  بداللٛ الصوَ   ٖٕضح البٗاُ املكابن تػريات لٕغازمت الٍطبٛ      -3   

  m0 الٍػاط اإلغعاع٘ االبتداٟ٘ لمعٍٗٛ ذات الكتمٛ A0   سٗح     

ٔ      A ٌٛػاط ٌفظ العٍٗٛ عٍد المشع t. 

  .A(t)أعط العبازٚ المشعٗٛ لمٍػاط اإلغعاع٘  ( أ

 .      Lnاضتٍتر عبازٚ  ( ب

 :باضتدداً البٗاُ اضتٍتر ( ت

 -  لمبٕلًٌٕٕٗ t1/2  ثي شوَ ٌصف العىسثابت الٍػاط اإلغعاع٘    

 .%1 تٍتّ٘ عٍدوا ٖصن ٌػاطّا لٍطبٛ 210عمىا أُ فعالٗٛ عٍٗٛ البٕلًٌٕٕٗ  (    خ

       -  ؟210وا وكداز أصػس ودٚ شوٍٗٛ بالطٍٕات ستٜ ٖصٔه خطس عٍٗٛ البٕلًٌٕٕٗ  

 ( نقط04:)التنرين الثالث

 وسبٕطٛ عمٜ التطمطن وع ٌاقن أٔو٘     r = 11,8 Ω ٔوكأوتّا الداخمٗٛ L ثٍاٟ٘ قطب ٖتكُٕ وَ ٔغٗعٛ ذاتٗتّا

 . 1الػكن كىا يف  E = 6,1v ٔتػرٝ مبٕلد تٕتسٓ ثابت R = 12 Ω    وكأوتْ 

 2الػكن     عٍد غمل الكاطعٛ حنصن عمٜ البٗاُ 

.سدد املدٚ الصوٍٗٛ لمٍعاً االٌتكال٘-1     

.أٔدد املعادلٛ التفاضمٗٛ لػدٚ التٗاز الكّسباٟ٘-2      

1

E 

R 
( L , r ) 

210
 84 

A0 
A 

A0 
A 

t(jour)

ln
𝑨𝟎

𝑨

 

A0 
A 
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 .ثي سدد قٗىتْ بٗاٌٗا أكتب عبازٚ ثابت الصوَ -3       

 .اضتٍتر عبازٚ ذاتٗٛ الٕغٗعٛ ٔاسطب قٗىتّا-4        

َّٗ أُ -5          –i(t) =              ( 1 – 𝒆 ب
 𝐭 
𝛕

 
)  

 .          ِٕ سن لمىعادلٛ التفاضمٗٛ

  غدٚ التٗاز يف الٍعاً الداٟي ٚأكتب عباز-6        

             ثي أسطب قٗىتْ

  أكرب وٍّا،R'مبكأوٛ  Rٌطتبده املكأوٛ -7        

املدٚ الصوٍٗٛ لمٍعاً  بني وع التعمٗن كٗف تتػري كن وَ 

                      االٌتكال٘ ٔ الػدٚ األععىٗٛ لمتٗاز

 2الػكن                                                                                              (نقط 04:)التنرين الرابع

  وادٚ صمبٛ غازدٖٛ بٗطاٞ تطتعىن يف بعض املٍتٕدات الصٗدالٌٗٛ،    (NH3OHCl)   كمٕز ِٗدزٔكطٗن أوًٌٕٕٗ 

NH3OH) لمجٍاٟٗٛ pKaاه.    ٔتٍشن بػدٚ يف املاٞ
+
/NH2OH) ٙٔ25 عٍد الدزدٛ 6 ٖطاºc. 

NH3OHأكتب وعادلٛ تفاعن غازدٚ  ِٗدزٔكطٗن أوًٌٕٕٗ -1
 .وع املاٞ +

NH3OH) زتاه تػمب لكن ٌٕع وَ الجٍاpHٟٛٗبني عمٜ ضمي الـ -2
+
/NH2OH) . 

CA= 3×10  تسكٗصٓ ٔ=50ml V لكمٕز ِٗدزٔكطٗن أوًٌٕٕٗ سذىْ  ستمٕه واpHٌٟ٘كٗظ  -3
-2

 mol/l 

  .25ºc عٍد الدزدٛ .3,8 فٍذدٓ

 .أجنص ددٔال لتكدً التفاعن ( أ

CA ٔ f[H3O الٍطبٛ الٍّاٟٗٛ لمتكدً بداللٛ fأعط عبازٚ  ( ب
 ثي أسطب قٗىتّا ٔواذا تطتٍتر؟.[+

 .عني الرتكٗب املٕل٘ لمىشمٕه 

 ( ٌكط04):التىسَٖ ارتاوظ 

  ٔفل خط املٗن (S)ٌكرف دطي ٌكط٘ () تكع أضفن وطتٕٙ أومظ متاوا ميٗن عَ األفل بصاAٖٛٔ    وَ ٌكطٛ

 ثي ٖٕاصن ادتطي سسكتْ كىا يف t=0 عٍد المشعV0ٛ بطسعٛ 0 لٗصن إىل الٍكطٛ VA   األععي بطسعٛ 

 .1الػكن

  تػريات وسكبٛ ضسعتّا الػاقٕل2ٛٗالبٗاُ بداللٛ الصوَ يف سني ميجن ٚ ميجن تػريات فاصمٛ الكرٖف1   البٗاُ

 .   بداللٛ الصوَ

E

R + r 

t(s)

0,05

0,05

i(A)
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.  بإِىاه االستكاكات ٔوكأوٛ اهلٕاٞ 

 . عمٜ املطتٕٙ املاٟن(s)أدزع سسكٛ ادتطي  -1

  ثي أسطب طٕٖمتV0ْوسكبيت غعاع الطسعٛ  1ٔ2اضتٍتر وَ البٗاٌني  -2

 Sinأسطب قٗىٛ   -3

 .VA أسطب قٗىٛ الطسعAO=1,5mٛإذا كاُ طٕه املطتٕٙ  -4

 .اضتٍتر شوَ بمٕغ الكرٖفٛ أقصٜ ازتفاع -5

 . عمىا أُ شوَ املدٝ ٖطأٙ ضعف شوَ الرزٔٚ. اليت تكطعّا الكرٖفOfٛأسطب املطافٛ األفكٗٛ  -6

 .                                                    ذتعٛ اصطداوّا باألزضبتطبٗل وبدأ احنفاظ الطاقٛ أٔدد قٗىٛ ضسعٛ ضكٕط الكرٖفٛ -7

g = 10 m/s                                                                                     تعطٜ
2
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