األتستا  :رشــيــــــــد جـــــنـــكــــــل

لبسم اهلل الرحمان الرحيم

القسم  :السنة الثانية من تسلك البكالوريا

فرض محروس رقم  3الدورة الثانية

الشعبة  :علــــــــــوم ريـــــــاضـــــية أ

السنة الدراتسية 1025 / 1026 :

الثانوية التأهيلية أيت باها
نيابة أشتوكة أيت باها
المدة  :تساعتان 21/05/2016 :

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

 الفيزياء )  14,00نقط ( )  95دقيقة (

التنقيط

التمرين األول :الدراسة احلركية والطاقية لنواس للي))  4,00نقط ( )  25دقيقة (

.
نعترب نواسا للي يتكون من سلك فوالذي رأسي  ،ثابتة ليه  Cومن قضيب عزم قصوره بالنسبة للمحور ،
نغري عزم قصور اجملموعة بواسطة سحمتني هلما نفس الكتلة  m = 0,35 Kgوعلى نفس املسافة  dمن احملور كما ينب الشكل
=
أسفله  :نعطي عزم اجملموعة املتذبذبة + md2

 0,5ن
 0,5ن
2ن

2ن
2ن

 ،ثم حنرر اجملموعة ) السلك الفوالذي  +القضيب +
ثم نقوم بادارة القضيب أفقيا حول احملور  ،فيلتوي السلك بزاوية
السحمتني ( بدون سرعة بدئية ونقيس الدور اخلاص  T0للمجموعة املتذبذبة بداللة املسافة d
متثل الوثيقة جانبه املنحنى ) = f (d2
 .1بتطبيق العالقة األساسية للتحريك  ،أوجد املعادلة التفاضلية حلركة اجملموعة املتذبذبة
 .2عرب عن الدور اخلاص  T0بداللة  mو dو و C
 .3أوجد قيمـــيت  Cو  .نأخد = 10
نزيل السحمتني وندير القضيب أفقيا حول احملور حبيث يلتوي السلك بالزاوية =  ،ثم حنرره بدون سرعة بدئية .
نهمل اإلحتكاكات
 .4أوجد تعبري الطاقة امليكانيكية  Emللمجموعة ) السلك الفوالذي  +القضيب (  ،حيث نعترب موضع التوازن املستقر
للقضيب مرجع لطاقة الوضع للي  ،واملستوى األفقي الذي ينجز فيه القضيب احلركة مرجعا لطاقة الوضع الثقالية ثم
أحسب قيمتها
 .5بإخيار سلم مناسب  ،مثل خمططات الطاقة ) ( EPtو) ( ECو  Emبداللة

التمرين الثاني  :دراسة حركة النواس املرن على مستوى مائل )  5,75نقط ( )  35دقيقة (

نعترب نواسا مرنا مكونا من جسم )  ( Sكتلته  m= 500 gمرتبطا بنابض
ذي لفات غريمتصلة صالبته  Kوكتلته مهملة.توجد اجملموعة فوق مستوى
مائل بزاوية    30حيث ينزلق اجلسم بدون احتكاك (الشكل )

0,5ن
0,75ن
0,5ن
 0,75ن
 0,75ن

 -1.1أوجد إطالة النابص  l0عند التوازن بداللة  ، m,شدة الثقالة  gو 

نزيح اجلسم عن موضع توازنه ) (x=0مبسافة  Xmثم حنرره بدون سرعة
بدئية.
 -2.1ميثل الشكل  2تسجيل احلركة.حدد انطالقا من التسجيل  :وسع احلركة
والدور اخلاص والطور عند اصل التواريخ للحركة
 -1.1بني أن K = 10 N.m-1
 -4.1بتطبيق القانون الثاني لنيوتن حدد املعادلة التفاضلية للحركة
 -5.1حدد املعادلة الزمنية للحركة ثم ما طبيعة احلركة للجسم S
نعترب املستوى األفقي الذي يضم مركز القصورعند التوازن ) (x=0أصال لطاقة
الوضع الثقالية و احلالة اليت يكون فيها النابض غري مشوه )  ( x  l0أصال
لطاقة الوضع املرنة

1ن
2ن
0,5ن

1
 -1.2بني أن طاقة الوضع تكتب على شكل ) K (l02  x 2
2
 -2.2أحسب الطاقة امليكاينيكية  Emعلما أن  l0 = 1cmثم استنتج السرعة القصوية
EP 

 Vmaxملركز قصور اجلسم ) ( S

 -1.2حدد املواضيع الــــيت تنعدم فيها السرعة ملركز قصور اجلسم
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التمرين الثالث  :دراسة طيف حزات اهليدورجني )  4,25نقط ( )  35دقيقة (



عند إحداث إثارة لغاز ثنائي اهليدروجني حتت ضغط منخفض  ،فإنه يصدر ضوءا جيسد طيف اإلنبعاث لذرة اهليديوجني ،
فهل يتضمن هذا الضوء مجيع اإلشعاعات الضوئية ؟
يتكون طيف اإلنبعاث لذرة اهليدوجني يف اجملال املرئي من عدة حزات ملونة توافق كل واحدة منها إشعاعا معينا احادي اللون .
يف سنة  1091م إقرتح العامل ريتز  Ritzعالقة رياضية ) :

1ن
 0,25ن
 0,5ن
1ن
 0,5ن
 0,5ن
 0,5ن

-

( = RH

متكن من حساب اطوال املوجة لطيف

اإلنبعاث لذرة اهليدوجني يف اجملاالت  :املرئية  ،فوق البنفسجية وحتت احلمراء  ،وتربط هذه العالقة اطوال املوجة 𝜆
 . pيسمى العدد  nاو العدد  pبالعدد الكمي وحيدد املستوى الطاقي
بعددين طبيعني  nو  pحيث
إنطالقا من قيمة معينة للعدد  nميكن حساب متسلسلة من احلزات وذلك بتغيري العدد p
يهدف هذا التمرين اىل دراسة طيف انعباث ذرة اهليدوجني وبالضبط حتديد احلزات الــيت تنتمي للمجال املرئي والــيت توافق
متسلسة باملري  Balmerحيث n =2
 .1أحسب أطوال املوجة للحزات املرئية ملتسلسلة باملري حمددا لون كل إشعاع
 =  ، Enهل طاقة ذرة اهليدوجني متصلة .2نعرب عن طاقة ذرة اهلريوجني بالعالقة التالية (ev) :
 .1حدد تعبري  RHبداللة ثابتة بالنك  hو سرعة الضوء  Cو  E0مع  E0 = 13,6 eVثم حتقق من قيمة RH
 .4أحسب الرتددات للحزات اخلمس املرئية
14
1cm
 .5مثل قيم الرتدادات بداللة أطوال املوجة للحزات املرئية ممثال كل حزة خبط رأسي .نعطي 2.10 Hz
 .6أحسب الطاقة لذرة اهليوجني ملستويات الطاقة التالية |، 5 ،4 ،1 ، 2 ،1 :
 .7أرسم خمطط ملستويات الطاقة لذرة اهليدوجني حمددا املستوى األساسي واملستويات املثارة واملستوى الذي يوافق تاين الذرة
تعطي  :ثابتة  ، h = 6 ,63 .10-34 J.s planckثابتة ريدبريك RH = 1,09737320 .10-7 m-1 : Rhydberg
طول املوجة nm

605- 750

584- 605

573- 584

490- 573

430- 490

390- 430

لون اإلشعاع

أمحر

برتقالي

أصفر

أخضر

أزرق

بنفسجي

 الكيمياء )  6,00نقطة ( )  15دقيقة (

التنقيط

التمرين الرابع  :دراتسة تفاعلى األتسترة والحلمأة )  6,00نقط ( )  15دقيقة (
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0,75ن
0,25ن

0,75ن
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منزج عند اللحظة  t=0sويف درجة حرارة ثابتة 1,0 mol ،من محض اإليثانويك و  1,0 molمن اإليثانول .يتطور التحوّل
الكيميائي مباشرة بعد حلظة املزج ،ينتج عنه املاء ومركب عضوي .E
 -1ما اسم هذا التحوّل؟ اذكر خصائصه.
 -2اكتب معادلة التفاعل املنمذج للتحول احلاصل.
 -1أعط اسم املركب العضوي .E
 -4ملتابعة تطور اخلليط التفاعلي نأخذ منه عيّنة حجمها  Vمن
م نعاير محض
احلجم الكلي ،نبّرد العيّنة املأخوذة انيا ،ث ّ
اإليثانويك املتبقي يف العينة مبحلول هليدروكسيد الصوديوم
تركيزه املولي معلوم .نكرر العملية يف حلظات زمنية حمددة،
منحنى الشكل جانبه يلخص خمتلف النتائج التجريبية احملصل
عليها.
 -1-4احسب مردود التفاعل عند التوازن.
 -2-4احسب خارج التفاعل ،للمجوعة الكيميائية السابقة ،عند
التوازن  ، Qr,éqثم استنتج ثابتة التوازن .K
 -1-4عند التوازن نضيف إىل اخلليط التفاعلي  0,2 molمن محض اإليثانويك ،حدد منحى تطور اجملموعة .علّل.
 .5أذكر طريقتني لزيادة سرعة التفاعل
 .6أذكر طريقتني لتحسني مردود التفاعل مع الشرح
 .7اقرتح تفاعال كليا للحصول على نفس اإلسرت ثم أكتب هذا التفاعل الكلي
القانون الثاني لالمتحان او املبدا العقلي :
» يف معلم مرتبط بالقسم اذا كان جمموع املعارف واملهارات والكفايات ترتكز يف نقطة وحيدة "العقل" ،تكون حركة القلم
حركة مستقيمة منتظمة « ذ .رشيــد جنكــل
حــظ سعـــيد للجميــع اللـــه ولـــي التوفيـــــــق
ملحوظة  :كل معلم يتحقق فيه هذا املبدا يسمى معلما جنكاليليا
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