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يسمح باستعمال اآللة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة .

يتضمن الموضوع أربعة تمارين  :تمرين في الكيمياء و ثالثة تمارين في الفيزياء.

الكيمياء 7(:نقط)

 العمود ألومنيوم  -زنك. تصنيع إستر و تفاعل بنزوات الصوديوم مع حمض.الفيزياء 31( :نقطة)
 الموجات 2,25( :نقط)

 انتشار موجة فوق صوتية. الكهرباء  5,25( :نقط)

 ثنائي القطب  RCو الدارة . LC جودة تضمين الوسع. الميكانيك  5,5(:نقط)

 تأثير مجال كهرساكن منتظم و مجال مغنطيسي منتظمعلى حزمة إلكترونات.
 -حركة نواس مرن.
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الجزء األول  :دراسة العمود ألومنيوم  -زنك
تعتبر األعمدة الكيميائية أحد تطبيقات تفاعالت األكسدة -اختزال .أثناء اشتغالها ،يتحول جزء من الطاقة الكيميائية الناتجة
عن هذه التفاعالت إلى طاقة كهربائية.
ننجز العمود ألومنيوم  -زنك بغمرصفيحة من األلومنيوم في كأس تحتوي على الحجم  V  100mLمن محلول مائي



) Al3(aqتركيزه المولي البدئي   4,5.102 mol.L1
) 3Cl(aq
) C1  Al3(aqوصفيحة من الزنك في
لكلورور األلومنيوم
0
2
2
) SO4(aq
) Zn (aqتركيزه المولي البدئي
كأس آخر تحتوي على الحجم  V=100mLمن محلول مائي لكبريتات الزنك
2
  4,5.102 mol.L1
) C2   Zn (aq؛ نوصل المحلولين بقنطرة ملحية .نركب بين قطبي العمود موصال أوميا )(D
0

وأمبيرمترا وقاطعا للتيار ( kالشكل.)1
معطيات :
 كتلة الجزء المغمور من صفيحة األلومنيوم في محلول
كلورور األلومنيوم لحظة إغالق الدارة هي ، m0  1,35g :
 الكتلة المولية لأللومنيوم ، M(Al)  27g.mol1 :
 ثابتة فرادي . 1F  9,65.104 C.mol1 :

k
A

K

)(D

Zn

Al
قنطرة ملحية
الشكل 1

)(1

2

) 2Al(s)  3Zn (aq
 3Zn (s) 
) 2Al3(aqهي  K  1090عند . 25 C
ثابتة التوازن المقرونة بمعادلة التفاعل :

)(2

0,5
0,5
0,75
0,75

نغلق القاطع  kعند اللحظة  ، t  0فيمر في الدارة تيار كهربائي شدته  Iنعتبرها ثابتة . I 10mA :
 -3اُحسب خارج التفاعل  Q riفي الحالة البدئية واستنتج منحى التطورالتلقائي للمجموعة الكيميائية.
 -2مثل التبيانة االصطالحية للعمود المدروس معلال قطبيته.
 -1أوجد عندما ُيستهلك العمود كليا:
 -1 -3تركيز أيونات األلومنيوم في محلول كلوروراأللومنيوم.
 -1 -2المدة الزمنية  tالشتغال العمود.
الجزء الثاني :تصنيع إستر و تفاعل بنزوات الصوديوم مع حمض
يستعمل بنزوات الصوديوم ) (C6 H5COONaفي الصناعات الغذائية كمادة حافظة وذلك لخصائصه المضادة
للبكتيريا.
نتطرق في هذا الجزء إلى دراسة تصنيع إستر انطالقا من تفاعل حمض البنزويك مع الميثانول و إلى دراسة تفاعل بنزوات


) Na (aq
) C6 H5COO(aqمع حمض اإليثانويك . CH3COOH
الصوديوم
معطيات :



 عند  pK A1 (C6H5COOH / C6H5COO )  4, 2 : 25 C؛ ، pK A2 (CH3COOH / CH3COO )  4,8
 الكتلة الحجمية للميثانول ،   0,8g.mL1 :
 الكتلة المولية للميثانول ، M(CH3OH)  32g.mol1 :
 الكتلة المولية لحمض البنزويك . M(C6 H5COOH) 122g.mol1 :
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 - 3دراسة تصنيع إستر
لتصنيع إستر ،نمزج في حوجلة كمية من حمض البنزويك  C6 H5COOHكتلتها  m 12, 2gوحجما  V  8mLمن
الميثانول  CH3OHو نضيف قطرات من حمض الكبريتيك وبعض حصى الخفان ،ثم نسخن الخليط باالرتداد عند درجة
حرارة . 
 -3-3 0,25علل اختيارالتسخين باالرتداد .
)n(mmol
 -3-2 0,5ا ُكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الذي
يحدث.
 -3-1يمثل منحنى الشكل  2تطور كمية مادة
اإلسترالمتكون خالل الزمن.
الشكل 2
 -3-1-3 0,5اختراالقتراح الصحيح من بين االقتراحات
التالية:
السرعة الحجمية لتفاعل األسترة :
أ -منعدمة عند بداية التفاعل.
ب -قصوية عند التوازن.
22
ج -قصوية عند بداية التفاعل.
د -تتناقص كلما ازداد تركيز أحد المتفاعالت.
34
ه -تتناقص عند إضافة حفاز إلى الخليط التفاعلي.
 -3-1-2 0,5عرف زمن نصف التفاعل وحدد قيمته.
)t(min
0
 -3-1-1 0,5حدد مردود التفاعل.
23
13
 - 2دراسة تفاعل بنزوات الصوديوم مع حمض اإليثانويك


) Na (aq
) C6 H5COO(aqتركيزه المولي  C1مع حجم
نمزج عند  ، 25Cحجما  V1من محلول مائي لبنزوات الصوديوم

 V2  V1من محلول مائي لحمض اإليثانويك  CH3COOHتركيزه المولي . C2  C1
0,5
0,5
0,5
0,75

 -2-3ا ُكتب المعادلة المنمذجة للتفاعل الذي يحدث.
 -2-2بين أن ثابتة التوازن المقرونة بهذا التفاعل هي . K 0, 25
 -2-1عبر عن نسبة التقدم النهائي  لهذا التفاعل بداللة . K
 -2-4أوجد تعبير  pHالخليط التفاعلي بداللة  pK A1و  . ا ُحسب قيمته.
الفيزياء( 31نقطة)
الموجات  :انتشار موجة فوق صوتية(  2,25نقط)
من بين تطبيقات الموجات فوق الصوتية ،استعمالها في استكشاف تضاريس أعماق البحار و في تحديد أماكن تواجد
التجمعات السمكية ،الشيء الذي يتطلب معرفة سرعة انتشار هذه الموجات في ماء البحر.
يهدف هذا التمرين إلى تحديد سرعة انتشار موجة فوق صوتية في الهواء و في ماء البحر.
 -3تحديد سرعة انتشار موجة فوق صوتية في الهواء
نضع باعثا  Eللموجات فوق الصوتية و مستقبلين  R 1و  R 2كما هو مبين في الشكل .1
Y1
Y2

المستقبل R 2

المستقبل R 1
الباعث E

d
الشكل 1

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة االستدراكية  – 2016الموضوع
 -مادة :الفيزياء والكيمياء  -شعبة العلوم الرياضية (أ) و(ب)

RS 13

الصفحة

4

8
8

يرسل الباعث  Eموجة فوق صوتية متوالية جيبية تنتشر في الهواء لتصل إلى المستقبلين  R 1و  . R 2نعاين بواسطة راسم

التذبذب في المدخل  Y1اإلشارة الملتقطة من طرف  R1و في المدخل Y2

الشكل 2

اإلشارة الملتقطة من طرف . R 2
عندما يوجد المستقبالن  R 1و  R 2معا على نفس المسافة من الباعث ،يكون
المنحنيان الموافقان لإلشارتين الملتقطتين على توافق في الطور(الشكل .)2
نبعد  R 2عن  R 1فنالحظ أن المنحنيين يصبحان غير متوافقين في الطور.
باستمرار إبعاد  R 2عن  R 1يصبح المنحنيان من جديد و لرابع مرة على توافق
في الطور عندما تأخذ المسافة بين  R 1و  R 2القيمة ( d =3,4cmالشكل .)1
-1-1 0,25اختر االقتراح الصحيح من بين االقتراحات التالية:

0,5
0,5

الحساسية األفقية

SH 10 s.div1

أ -الموجات فوق الصوتية موجات كهرمغنطيسية .
ب-ال تنتشرالموجات فوق الصوتية في الفراغ .
ج -ال يمكن الحصول على ظاهرة الحيود بواسطة الموجات فوق الصوتية .
د -تنتشر الموجات فوق الصوتية في الهواء بسرعة انتشارالضوء.
 -1-2حدد التردد  Nللموجة فوق الصوتية المدروسة.
-1
 -1-3تحقق أن سرعة انتشار الموجة فوق الصوتية في الهواء هي . Va =340m.s
 -2تحديد سرعة انتشار الموجة فوق الصوتية في ماء البحر
يرسل الباعث الموجة فوق الصوتية السابقة في أنبوبين ،أحدهما به هواء واآلخر مملوء بماء البحر (الشكل .)3
Y1

المستقبل R 1

الهواء

Y2

المستقبل R 2

ماء البحر

الباعث E

الشكل 3
يلتقط المستقبل  R 1الموجات المنتشرة في الهواء و يلتقط المستقبل  R 2الموجات المنتشرة في ماء البحر .

ليكن  tالتأخرالزمني الستقبال الموجات المنتشرة في الهواء
بالنسبة الستقبال الموجات المنتشرة في ماء البحر
و ليكن المسافة الفاصلة بين الباعث والمستقبلين(الشكل .)3
نقيس التأخر الزمني  Δtبالنسبة لمسافات مختلفة بين
الباعث والمستقبلين فنحصل على منحنى الشكل . 4
 -2-1 0,5عبرعن  Δtبداللة و  Vaو  Veسرعة انتشار الموجة
في ماء البحر.
 -2-2 0,5حدد قيمة . Ve

)Δt(ms

2

1

)(m
الشكل 4

0,4

0,2

0
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الجزءان األول و الثاني مستقالن

الجزء  :3دراسة ثنائي القطب  RCو الدارة LC
تعتبر الدارات  RCو  RLو  RLCمن بين الدارات الكهربائية المستعملة في التراكيب اإللكترونية لمجموعة
من األجهزة الكهربائية .ندرس في هذا الجزء ثنائي القطب  RCو الدارة . LC
يتكون التركيب التجريبي الممثل في الشكل1من :
K
()1
 مولد مؤمثل للتوتر قوته الكهرمحركة ، Eالشكل 1
)(2
i
 مكثفين سعتاهما  C1و ، C2 = 2 μF موصل أومي مقاومته ، R=3k وشيعة معامل تحريضها  Lومقاومتها مهملة، قاطع التيار  Kذي موضعين .)u 2 (t
)u L (t
C2
 -3دراسة ثنائي القطب RC
نضع القاطع  Kفي الموضع ) (1عند لحظة نختارها
)u1 (t
)u R (t
أصال للتواريخ ( .) t = 0
 -3-3بين أن تعبير السعة  Ceللمكثف المكافئ
R
C1
C .C
لتجميع المكثفين على التوالي هو. Ce = 1 2 :

E

C1 +C2

0,5

 -3-2بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها
التوتر ) u 2 (tبين مربطي المكثف ذي
السعة  C 2تكتب :
)du 2 (t
1
E
+
=).u 2 (t
dt
R.Ce
R.C2

0,5

0,25
0,5
0,5

0,5

)U(V

الشكل 2

)(T

.

 -3-1يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على
الشكل  ، u 2 (t)=A.(1-e-αt ) :حدد تعبير كل
من  Aو بداللة برامترات الدارة.
 -3-4يمثل منحنيا الشكل  2تطورالتوترين
) u 2 (tو ). u R (t
)t(ms
يمثل المستقيم ) (Tالمماس للمنحنى الموافق
ل ) u 2 (tعند اللحظة . t = 0
 -3-4-3حدد قيمة  :أ، E -
ب  -كل من ) u 2 (tو ) u1 (tفي النظام الدائم.
 -3-4-2بين أن . C1 = 4μF
 -2دراسة التذبذبات الكهربائية في الدارة LC
عندما يتحقق النظام الدائم ،نؤرجح القاطع  Kإلى الموضع
) (2عند لحظة نتخذها أصال جديدا للتواريخ ). (t  0
 -2-3بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر )u L (t

)u 2 (t
4

)u R (t
2
0
4

uL
الشكل 3

t
0

)d 2 u L (t
1

بين مربطي الوشيعة تكتب u L (t)  0 :
2
dt
LC2
 -2-2يمثل منحنى الشكل 3تغيرات التوتر ) u L (tبداللة الزمن.
0,5
0,5

2

4V
0,5 ms

 -2-2-3حدد الطاقة الكلية  E tللدارة.
 -2-2-2ا ُحسب الطاقة المغنطيسية  E mالمخزونة في الوشيعة عند اللحظة . t = 2,7 ms
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الجزء  : 2دراسة جودة تضمين الوسع
ننجز عملية تضمين الوسع بواسطة دارة متكاملة منجزة للجداء.
نطبق عند المدخل  E1للدارة المتكاملة المنجزة للجداء التوترالحامل ) ، p(tوعند المدخل  E 2التوتر  s(t)+U0حيث
) s(tالتوترالموافق لإلشارة المراد إرسالها و  U 0المركبة المستمرة(الشكل .)4
نحصل عند المخرج  Sللدارة المتكاملة المنجزة للجداء على
E2
S
التوتر )، u(tالموافق لإلشارة المضمنة الوسع  ،ذي التعبير:
E1
 u(t)=k.p(t). s(t)+U0 حيث )s(t)=Sm .cos(2πfS t
s(t) +U0
)u(t
و ) p(t)=Pm .cos(2πf p tو  kثابتة تميز الدارة المتكاملة
)p(t
المنجزة للجداء.
:
الشكل
على
الوسع
ن
المضم
التوتر
 -3يمكن كتابة
الشكل 4
m

)s(t)+1 .cos(2πf p t
 Sm

Sm
=  mنسبة التضمين.
حيث  A=k.Pm .U0و
U0
أوجد تعبير نسبة التضمين  mبداللة  U maxو  U minمع

، u(t)=A 

1

 U maxالقيمة

القصوية لوسع ) u(tو  U minقيمة وسعه الدنوية.
 -2نضبط الخط الضوئي األفقي ليكون وسط شاشة راسم التذبذب
قبل تطبيق أي توتر .نعاين التوتر ) u(tفنحصل على الرسم التذبذبي
الممثل في الشكل .5
1
1
 الحساسية األفقية ، 20 s.div :الحساسية الرأسية. 1V.div :حدد  f pو  f sو  . mماذا تستنتج بخصوص جودة التضمين؟

الميكانيك ( 5,5نقط)

الشكل 5

الجزءان األول و الثاني مستقالن

الجزء األول :دراسة تأثير مجال كهرساكن منتظم ومجال مغنطيسي منتظم على حزمة إلكترونات
درس العالم االنجليزي ج .ج.طومسون ( )J. J. Thomsonتأثير مجال كهرساكن منتظم ومجال مغنطيسي منتظم على
e
لإللكترون مع  mكتلة اإللكترون
حزمة إلكترونات تتحرك بنفس السرعة  V0وذلك لتحديد الشحنة الكتلية
m
و  eالشحنة االبتدائية.
يهدف هذا الجزء إلى تحديد هذه النسبة اعتمادا على تجربتين .
نعتبر أن حركة اإللكترون تتم في الفراغ و أن تأثير وزنه على هذه الحركة مهمل.
 -3التجربة األولى
M
الشكل 1
ينتج مدفع إلكترونات حزمة إلكترونات.
)(T
y
تصل هذه الحزمة إلى النقطة  Oبالسرعة
)+ + + + + + + + (P
شاشة
 V0 =V0 iفتخضع ،أثناء حركتها طول
S
المسافة  ، dإلى تأثير مجال كهرساكن
منتظم  Eمحدث بواسطة صفيحتين
فلزيتين ) (Pو )' (Pمتعامدتين مع
المستوى ) (xOyو تفصل بينهما

مستشععة

V0

x
I

'O

O i

المسافة (الشكل.)1
)'- - - - - - - - (P

D

d

j
k
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نرمز ب  Uلفرق الجهد بين ) (Pو )' (Pبحيث ' U= Vp -Vpو ب  Dللمسافة الفاصلة بين النقطة  Iوالشاشة المستشععة .

8
8

ندرس حركة إلكترون من هذه الحزمة في المعلم المتعامد و الممنظم ) R(O,i, j, kالمرتبط بمرجع أرضي نعتبره غاليليا.
نعتبر اللحظة التي يمر فيها اإللكترون من النقطة  Oأصال للتواريخ ). (t = 0
0,5
0,5

eU
 -3-3بين أن معادلة مسار اإللكترون في المعلم ) R(O,i, j, kتكتب x 2 :
2
2 mV0
 -3-2تخرج حزمة اإللكترونات من المجال الكهرساكن عند نقطة  Sفتواصل حركتها لتصطدم بالشاشة عند النقطة . M
يمثل المستقيم  Tالمماس للمسارعند النقطة ( Sالشكل .)1
eDdU
= . O'M
بين أن االنحراف الكهربائي  O'Mإللكترون يكتب :
mV02

. y

 -2التجربة الثانية
عند وصولها إلى النقطة  Oبالسرعة  V0 =V0 iتخضع حزمة اإللكترونات باإلضافة إلى المجال الكهرساكن السابق إلى
مجال مغنطيسي  Bمنتظم و متعامد مع . E
نضبط شدة المجال المنغنطيسي على القيمة  B 1,01mTفتصطدم اإللكترونات بالشاشة عند النقطة ( Oالشكل .)1
'

0,25
0,5
0,75

 -2-3حدد منحى متجهة المجال المغنطيسي . B
 -2-2عبر عن سرعة اإللكترونات بداللة  Eو . B
e
e
علما أن :
بداللة  Bو  Uو  Dو و  dو . O'Mاحسب قيمة
 -1استنتج تعبير
m
m
 O'M =5,4cm؛  D = 30cm؛  U =1200 V؛  = 2cm؛ . d = 6 cm

الجزء الثاني :دراسة حركة نواس مرن
يتكون متذبذب ميكانيكي رأسي من جسم صلب  Sكتلته  m  200gونابض لفاته غيرمتصلة و كتلته مهملة و صالبته . K
ثبت أحد طرفي النابض بحامل ثابت بينما ثبت الطرف اآلخر بالجسم ( Sالشكل . )2
ندرس حركة مركز القصور  Gللجسم  Sفي معلم ) R(O,kمرتبط
بمرجع أرضي نعتبره غاليليا.
نمعلم موضع  Gعند لحظة  tباألنسوب  zعلى المحور ). (O,k
عند التوازن  ،ينطبق  Gمع األصل  Oللمعلم )( R(O,kالشكل .)2
نأخذ . 2 10
 -3االحتكاكات مهملة

0,25
0,25

نزيح الجسم  Sعن موضع توازنه رأسيا ثم نرسله عند لحظة
نختارها أصال للتواريخ ) (t  0بسرعة بدئية . V0  V0z k
G
يمثل منحنى الشكل  3تطور األنسوب ) z(tلمركز القصور G
خالل الزمن .
 -3-3حدد ،عند التوازن ،تعبير اإلطالة  Δ 0للنابض بداللة  mو  Kو  gشدة الثقالة.
 -3-2أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها األنسوب  zلمركز القصور . G

S

G

الشكل 2

O
k
z

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة االستدراكية  – 2016الموضوع
 مادة :الفيزياء والكيمياء  -شعبة العلوم الرياضية (أ) و(ب)1

الصفحة

RS 13

8

8
8

 -3-1يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على
)z(cm

 2

شكل  z  z m cos  t   حيث T0
 T0


الدور الخاص للمتذبذب .
حدد قيمة كل من  Kو . V0z

2

)t(s
0,2

0

0,1

-2

الشكل3

 -2االحتكاكات غير مهملة
ننجز تجربتين حيث في كل تجربة نغمرالمتذبذب الميكانيكي في سائل معين .نزيح الجسم ، Sرأسيا ،عن موضع توازنه
بمسافة  z 0ثم نحرره بدون سرعة بدئية عند اللحظة  ، t  0فتتم حركة  Sداخل السائل.
يمثل المنحنيان ) (1و ) (2تطوراألنسوب  zلمركز القصور  Gخالل
0,5

الزمن في كل سائل على حدة (الشكل . ) 4
 -2-3أقرن كل منحنى بنظام الخمود المناسب له.
 -2-2نختار المستوى األفقي الذي تنتمي إليه النقطة  ، Oأصل المعلم
) ، R(O,kمرجعا لطاقة الوضع الثقالية  (E pp = 0) E ppوالحالة التي

)z(cm
1 cm

)(1

)(2

0,2 s

يكون فيها النابض غير مشوه مرجعا لطاقة الوضع المرنة E pe

). (E pe = 0

)t(s

0

بالنسبة للتذبذبات الموافقة للمنحنى ): (1
0,5

 -2-2-3أوجد عند لحظة  tتعبير طاقة الوضع  Ep  Epp  Epeبداللة

 Kو  zو   '0إطالة النابض عند التوازن داخل السائل.
 -2-2-2 0,5ا ُحسب تغيرالطاقة الميكانيكية للمتذبذب بين
اللحظتين  t1  0و . t 2  0, 4s

الشكل 4

