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  ا�متحان الوطني الموحد للبكالوريا                                              المملكة المغربية 
  2010الدورة العادية                           وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 

  الموضوع                                            العلميحث بوالوتكوين ا$طر 
  الفيزياء والكيمياء                           المركز الوطني للتقويم وا�متحانات

  شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية                                                            
  

  ياءـــــــــالكيم
  

انطHقا من مواد طبيعية ، ولھا أيضا تطبيقات أخرى في  في وسط قاعدي لتحضير الكحو�ت تتستعمل حلمأة ا9سترا
  . ميدان الطب والصناعة 

يھدف ھذا التمرين إلى تتبع تطور تفاعل ميثانوات المثيل مع محلول ھيدروكسيد الصوديوم بقياس المواصلة وإلى 
  . باستعمال الميثانول الناتج  (pile à combustible)دراسة عمود ذي محروق 

  
  دراسة حلمأة إستر في وسط قاعدي : الجزء ا$ول 

  : المعطيات 
25ــ تمت جميع القياسات عند  C°°°°  .  

i: بالع!قة tعند اللحظة  Gــ يعبر عن المواصلة  iG K X= λ= λ= λ= λ         ∑∑∑∑  حيثiλλλλ  الموصلية المولية ا)يونية ل&يونiX  وiX          تركيزه

Kثابتة الخلية قيمتھا  Kفي المحلول و  0,01m====   

  : ـ يعطي الجدول التالي قيم الموصلية المولية ا)يونية ل&يونات المتواجدة في الوسط التفاعلي 
Na  ا)يون  (aq)++++  HO (aq)−−−−  2HCO (aq)−−−−  

2(S.m / mol)λλλλ  35,01 10−−−−××××  319,9 10−−−−××××  35,46 10−−−−××××  

3Hـ نھمل تركيز أيونات  O (aq)++++  أمام باقي ا)يونات المتواجدة في الوسط التفاعلي .  

4نصب في كأس حجما  3V 2 10 mol / m−−−−= ×= ×= ×= Naلھيدروكسيد الصوديوم  BSمن محلول  × (aq) HO (aq)+ −+ −+ −+ 3تركيزه  ++++−
BC 10mol / m====  ؛

لھيدروكسيد  Bnلميثانوات المثيل مساوية لكمية المادة  Enنعتبرھا أص! للتواريخ ، كمية المادة  0tونضيف إليه ، عند اللحظة 

  . عند أصل التواريخ  BSالصوديوم في المحلول 

4نعتبر أن حجم الخليط يبقى ثابتا  3V 2 10 mol / m−−−−= ×= ×= ×= ×  .  
  ) 1الشكل . (  tبدPلة الزمن  Gمكنت الدراسة التجريبية من الحصول على المنحنى الممثل لتغيرات المواصلة 

  : ننمدج التحول المدروس بالمعادلة الكيميائية التالية 
  2 3 2 3HCO CH (aq) HO (aq) HCO (aq) CH OH(aq)− −− −− −− −+ → ++ → ++ → ++ → +  

  

  

  

  

  

  

  

  

   tاجرد ا)يونات المتواجدة في الخليط عند اللحظة  1ــ  1
  . أنشئ الجدول الوصفي لتطور ھذا التحول الكيميائي  2ــ  1
  )  tلتقدم التفاعل عند اللحظة  xنرمز ب ( 
  : تحقق الع!قة  tفي الوسط التفاعل ، عند لحظة  Gبين أن المواصلة  3ــ  1

               3G 0,72x 2,5 10 (S)−−−−= − + ×= − + ×= − + ×= − + ×  

  . أثناء التفاعل  Gعلل تناقص المواصلة  4ــ  1
  .  1/2tأوجد ومن نصف التفاعل  5ــ  1
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  دراسة عمود ذي محروق : الجزء الثاني 
  .  Bو  Aوإلكترودين يتكون ھذا العمود من مقصورتين يفصل بينھما إلكتروليت حمضي يلعب دور القنطرة ا)يونية 

   2الشكل . عند اشتغال العمود يتم تزويده بالميثانول السائل وغاز ثنائي ا)وكسيجين 
  : المعطيات 

F: ــ ثابتة فارادي  96500C / mol====   

30,79g: ــ الكتلة الحجمية للميثانول السائل  / cmρ =ρ =ρ =ρ =   

3M(CH: ــ الكتلة المولية للميثانول  OH) 32g / mol====   

  : المتدخلتان في التحول ھما ) مؤكسد \مختزل (ــ المزدوجتان 

2 3(CO (g) / CH OH( ))ℓℓℓℓ  2و 2(O (g) / H O( ))ℓℓℓℓ   

  خ!ل اشتغال العمود ، يحدث عند أحد اhلكترودين تحول
  : ننمذجه بالمعادلة الكيميائية التالية  

3 2CH OH H O a.H b.e+ −+ −+ −+ −+ → ++ → ++ → ++ → +  

   bو  aحدد المعاملين  1ــ  2
  اhلكترود)  2الشكل (  Bو  Aعين من بين اhلكترودتين  2ــ  2

  . علل الجواب . الذي يحدث عنده ھذا التفاعل 
   Bو  Aأكتب المعادلة المنمذجة للتحول الحاصل عند اhلكترود ا)خر ، وأعط اسمي اhلكترودين  3ــ  2
Iيزود العمود الدارة الخارجية بتيار كھربائي شدته  4ــ  2 45mA====  خ!ل مدة زمنيةt 1h30min∆ =∆ =∆ =∆  Vأوجد الحجم . من اPشتغال  =

  .  ∆∆∆∆tللميثانول المستھلك خ!ل 
  

  الفيزياء النووية 
  

222يعتبر الرادون 
86 Rn  238من الغازات الخاملة والمشعة طبيعيا وينتج عن التفتت ا9شعاعي الطبيعي لمادة ا$ورانيوم

92 U 

  . الموجودة في الصخور والتربة 
للحد . ، في كثير من بلدان العالم ، ثاني أھم أسباب ا9صابة بسرطان الرئة بعد التدخين  222يمثل استنشاق الرادون 

3100Bqخاطر الناجمة عن تعرّض ا$فراد لمادة الرادون توصي منظمة الصحة العالمية باعتماد من الم / m  كمستوى

3300Bqمرجعي وعدم تجاوز  / m  كحد أقصى .  

  )بتصرف ( عن الموقع ا�لكتروني لمنظمة الصحة العالمية 

  
  : المعطيات 

كتلة نواة الرادون 
222  

عمر النصف لنويدة   كتلة النوترون   كتلة البروتون 
   222الرادون 

  222الكتلة المولية للرادون   ثابتة أفوكادرو 

221,9703u  1,0073u  1,0087u  
1/2t 3,9jours====  23 1

AN 6,02 10 mol −−−−= ×= ×= ×= ×  M(Rn) 222g / mol====  
21u 931,5MeV / c====  1وjour 86400s====   

238ــ تفتت نويدة ا$ورانيوم  1
92 U   

238ينتج عن تفتت نويدة ا)ورانيوم 
92 U  222نويدة

86 Rn  ودقائقαααα  و−−−−ββββ   

222أعط تركيب نويدة  1ــ  1
86 Rn   

222طاقة الربط للنواة  MeVأحسب بال  2ــ  1
86 Rn   

  . الناتجة عن ھذا التحول  ββββ−−−−وعدد التفتتات من نوع  ααααحدد عدد التفتتات من نوع  3ــ  1

  ــ التحقق من جودة الھواء داخل مسكن  2
في كل متر مكعب من الھواء المتواجد في مسكن قيمة  222نعتبرھا أص! للتواريخ ، أعطى قياس نشاط الرادون  0tعند لحظة 

3
0a 5 10 Bq= ×= ×= ×= ×   

  . ، كتلة الرادون الموجودة في كل متر مكعب من ھذا المسكن  0tحدد ، عند  1ــ  2

من طرف  احسب عدد ا)يام ال!زمة لكي تصبح قيمة النشاط اhشعاعي داخل المسكن تساوي الحد ا)قصى المسموح به 2ــ  2
  . منظمة الصحة العالمية 
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  الكھرباء 

  . تدخل الموصHت ا$ومية والمكثفات والوشيعات في تركيب عدد من ا$جھزة ا9لكترونية المختلفة 
بإمكانه استقبال قناة  AMندرس في ھذا التمرين بعض ثنائيات القطب التي يتم توظيفھا في إنجاز راديو بسيط 

  .  fإذاعية على موجة ذات تردد 

  
  شحن مكثف بواسطة مولد مؤمثل للتوتر : الجزء ا$ول 

  : من  1يتكون التركيب التجريبي الممثل في الشكل 
Eــ مولد مؤمثل للتوتر قوته الكھرمحركة  9V====   

   Rــ موثل أومي مقاومته 
   0Cــ مكثف سعته 

   Kــ قاطع التيار 
0tعند اللحظة  يمثل المستقيم (  2تتغير بدPلة الزمن كما ھو مبين في الشكل  i، نغلق الدارة فيمر فيھا تيار كھربائي شدته  ====0

(T)  المماس للمنحنى عند أصل التواريخ (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : أنقل على ورقة التحرير تبيانة التركيب التجريبي ومثل عليھا في اPصط!ح مستقبل  1ــ  1

  بين مربطي المكثف  Cuــ التوتر 

  بين مربطي الموصل ا)ومي  Ruــ التوتر 

   Ruبين علة التبيانة السابقة كيفية ربط جھاز راسم التذبذب الذاكراتي لمعاينة التوتر  2ــ  1

  .  q(t)اثبت المعادلة التفاضلية التي تحققھا شحنة المكثف  3ــ  1

  : يكتب حل ھذه المعادلة التفاضلية على الشكل التالي  4ــ  1

  (((( ))))tq(t) A 1 e−α−α−α−α= −= −= −= −  

   ααααو  Aحدد تعبير كل من الثابتتين 

: بين أن تعبير شدة التيار المار في الدارة يكتب على الشكل التالي  5ــ  1
1E

i(t) e
R

−−−−
ττττ====  حيث ،ττττ  لةPثابتة يجب تحديديھا بدR  و

0C  .  

  . بعدا زمنيا  ττττباستعمال معادلة ا)بعاد ، بين أن للثابتة  6ــ  1
iباعتمادك على المبيان  7ــ  1 f (t)====  حدد المقاومة ،R 0والسعةC  .  

   AMإنجاز راديو بسيط : الجزء الثاني 
fقصد التقاط بث إذاعي تردده  3خ!ل حصة ا)شغال التطبيقية ، تم إنجاز التركيب التجريبي الممثل في الشكل  540kHz====  ،

   Zو  Yو  Xباستعمال ث!ث مركبات 
Lمعامل تحريضھا  (b)من وشيعة  Xتتكون المركبة  5, 3mH====  ومقاومتھا مھملة ومكثف سعتهC  قابلة للضبط بين القيمتين

1C 13,1pF====  2وC 52,4pF====  ) . 121نذكر أنpF 10 F−−−−====  (  
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  البث اhذاعي ؟ في عملية التقاط المحطة  Zو  Yما ھو دور المركبتين  1ــ  2
  تمكن من التقاط المحطة اhذاعية المرغوب فيھا ؟  Xتحقق أن المركبة  2ــ  2

  الميكانيك  

  . توجد المزلقات في المسابح لتمكين السباحين من ا�نز�ق  والغطس في الماء 
بالنسبة للمستوى ا$فقي ومن جزء  ααααمائل بزاوية  ABتتكون من جزء مستقيمي  ABCننمذج مزلقة مسبح بسكة 

   ) 1الشكل (  mوكتلته  Gمركز قصوره  (S)، ننمذج السباح بجسم صلب  BCدائري 

  
  : المعطيات 

2AB 2,4m    ,     20       ,     g 9,8m / s     ,     m 70kg= α = ° = == α = ° = == α = ° = == α = ° = =  

   ABــ دراسة الحركة على السكة  1
tينطلق عند اللحظة  ، بدون سرعة بدئية فينزلق بدون  G، الذي نعتبره منطبقا مع مركز قصوره  Aمن الموضع  (S)، الجسم  ====0

  ) 1الشكل . (  (AB)احتكاك على السكة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1في المعلم ا)رضي  Gحركة  ندرس 1 1(A, i , j )
� �� �� �� �

RRRR  الذي نعتبره غاليليا .  

  : بتكبيق القانون الثاني للنيوتن حدد 

1إحداثيي التسارع في المعلم   1ــ  1 1 1(A, i , j )
� �� �� �� �

RRRR  .  

  .  Bفي النقطة  Gسرعة  BV 2ــ  1

  .  (S)علة الجسم  ABللقوة التي يطبقھا السطح  Rالشدة  3ــ  1

RRRRفي المعلم ا)رضي  Gندرس في بقية التمرين حركة  (O, i , j)
� �� �� �� �

  الذي نعتبره غاليليا  
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  في الھواء  Gــ دراسة حركة  2
CVبسرعة أفقية منظمھا  Cإلى النقطة  (S)يصل الجسم  4,67m / s==== دا للتواريخ ي؛ فيغادرھا عند لحظة نعتبرھا أص! جد .  

1: باhضافة إلى وزنه إلى تأثير رياح اصطناعية ننمذجه بقوة أفقية ثابتة تعبيرھا  (S)يخضع الجسم  1f f i= −= −= −= −
� �� �� �� �

   

   tو  1fو  CVو  m: للمركبة ا)فقية لمتجھة السرعة بدPلة  xvالتعبير  tأوجد عند لحظة تاريخھا  1ــ  2

Dtعند اللحظة  2ــ  2 0,86s====  يصل ،G  إلى النقطةD  التي توجد على سطح الماء ، حيث تنعدم المركبة ا)فقية لسرعته .  

   1fأ ــ أحسب 

  . من سطح الماء  Cللنقطة  hب ــ حدد اPرتفاع 
  في الماء  Gــ دراسة الحركة الرأسية للنقطة  3

Vيتابع الجسم حركته في الماء بسرعة رأسية 
����

  : وزنه إلى حيث يخضع باhضافة إلى  

fــ قوة احتكاك مائع ننمذجھا بمتجھة 
����

2f: تعبيرھا في النظام العالمي للوحدات ھو   140 V j= ×= ×= ×= ×
� �� �� �� �

   

AFــ دافعة أرخميدس 
����

AFشدتھا   637N====   

2dV(t): تحقق المعادلة التفاضلية التالية  Gللنقطة  V(t)بين أن السرعة  1ـ  3
2V 0,7 0

dt
− + =− + =− + =− + =   

Vأوجد القيمة الحدية  2ــ  3
ℓℓℓℓ

  .  

iباPعتماد على الجدول أسفله وباستعمال طريقة أولير ، حدد القيمتين  3ــ  3 1a iو  ++++ 2V ++++  .  
2a(m / s )  V(m / s)  t(s)  

6,52  1,90−−−−  1
it 1,8 10−−−−= ×= ×= ×= ×  

i 1a ++++  1,80−−−−  1
i 1t 1,95 10−−−−
++++ = ×= ×= ×= ×  

5,15  
i 2V ++++  1

i 2t 2,1 10−−−−
++++ = ×= ×= ×= ×  

  


