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 رشيد جنكل : تستا  األ لبسم اهلل الرحمان الرحيم الثانوية التأهيلية أيت باها 

 السنة الثانية من تسلك البكالوريا: القسم  ثانيةالدورة ال 3رقم  نزليفرض م نيابة أشتوكة أيت باها 

1023/  1024: السنة الدراتسية  و نصف  تساعتان: المدة     1ع ح أ علوم تجريبية ، : الشعبة  

 قبل التطبيقات العددية )مع  التاطري   (الصيغ احلرفيةتعطى 

 يسمح بأستعمال األلة احلاسبة العلمية غري القابلة للربجمة

   )نقط  12 ( فيزياءال  التنقيط

 

 

 

 
 
 

 

 نقط  6 (   الدراتسة الحركية والطاقية للنواس المرن األفقي :التمرين األول(   
 دراتسة الحركية للنواس المرن ال: 

 (sismographe)تحدت الزالزل اهتزازات أرضية تنتشر في جميع االتجاهات يمكن تسجيلها بواتسطة جهاز يدعى مسجل الهزات األرضية 

تسنهتم في هذا التمرين  . ، الذي يمكن أن يكون في وضع رأتسي و أفقي''نابض-جسم صلب''يؤدي مسجل الهزات وظيفة وفق مبدأ المتذبذب 

 '' نابض-جسم صلب''بذبة بدراتسة المجموعة المتذ

 (S)الجسم .  m=100 gو كتلته  Gمركز قصوره  (S)، جسما صلبا  Kنثبت بطرف نابض لفاته غير متصلة و كتلته مهملة و صالبته 

 .منعدما Gعند التوازن يكون أفصول .  (O,i)نختار معلما  (s)للجسم  Gلدراتسة حركة مركز القصور . قابل لالنزالق على مستوى أفقي

 :لة ــــــــــأتسئ  
طبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها أفصول مركز قصور بت .2

 x(t)الجسم 

 يعطي المنحنى التالي  تغيرات أفصول مركز قصور الجسم بداللة الزمن  .1

                                                                                     ما طبيعة الحركة  . أ

 )t +𝝋 w0 x(t) = Xmcos (:  يكتب حل المعادلة التفاضلية السابقة على الشكل التالي . ب

 𝛗  و   w0 و  Xm :حدد إتسم وقيمة كل من المقادير التالية      
                                                                                            kاتستنتج صالبة النابض  . ج

 EPpمرجعا لطاقة الوضع الثقالية   ) Gالمستوى األفقي المار من  (باعتبار مستوى الحركة  .3

 ثم احسب قيمتها    Emانيكية أعط تعبير الطاقة الميك،    EPeمرجعية لطاقة الوضع المرنةوباعتبار موضع التوازن حالة 

                                                                                                                                                            Em تحقق من المعادلة التفاضلية باشتقاق الطاقة الميكانيكية       .4

                                   قيمة هذه السرعة     vmax في أي موضع تكون تسرعة الجسم قصوية ثم أحسب .5

   t = 1sاتستنتج قيمة طاقة الوضع المرنة وقيمة  الطاقة الحركية للجسم عند اللحظة  .6

  الدراتسة الطاقية للنواس المرن: 
و  Epeو طاقة الوضع المرنة  ECتغيرات الطاقة الحركية  المنحى الممثل جانبهيمثل 

نعتبر عند أصل . بداللة الزمن  m = 92 gمرن كتلتهنواس اللل Emالطاقة الميكانيكية 

  . Xm+التواريخ أن أفصول مركز قصور الجسم هو 

 بذبات  20للمجموعة المتذبذبة علما أن المتذبذب ينجز  T0احسب الدور الخاص  .2

  .ثوان 6في 

  Kصالبة النابض أحسب  .1

 . Emو     ECو  Epeعين معلال جوابك المنحنى الممثل لكل من  .3

   T0وقارنهما مع الدور الخاص   EPeدور    TPeو    ECدور   TC  عين كل من  .4

 . Emفسر تناقص الطاقة الميكانيكية  .5

 )     )W (   - =    :  تذكير (  t = 0,3 s  و t=0بين اللحظتين  (S)أوجد قيمة شغل القوة المطبقة من طرف النابض على الجسم  .6

 

 نقط  5 (   دراتسة حركة بوجود احتكاك :ثانيالتمرين ال(   
 (.أنظر الشكل )  BCندرس حركة متزلج فوق الماء خالل القفز بواتسطة لوح مائل مرن 

 
مجرورا بزورق بواتسطة حبل متوتر و مواز لسطح الماء ، و يطبق عليه  Aينطلق بدون تسرعة بدئية من نقطة  m=70kgالمتزلج كتلته 

 . Bفي النقطة  72km/hيمتلك المتزلج تسرعة قيمتها  AB=200mبعد قطع المسافةَ .  F=250Nقوة شدتها 

 . Bو  Aاحسب تغير الطاقة الحركية للمتزلج بين النقطتين  -2

،  B و A، بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية عليه أوجد بين  B و Aقوة اإلحتكاك المطبقة على المتزلج فوق تسطح الماء بين  fلتكن  -1

 . fأوجد قيمة 

علما أن اإلحتكاكات   .فوق تسطح الماء H=5mو ارتفاعه  BC=10mالحبل و يصعد فوق لوح مرن مائل طوله  ينفصل المتزلج عن -3

    f’=500Nفوق اللوح قوته تابثة 
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 .ثم احسب شغل كل منها BCاجرد القوى المطبقة على المتزلج خالل االنتقال  -3-2

 .للوح Cلقمة بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية أوجد تسرعة المتزلج عند ا -3-1

.  v=9m/sهي  Dتسرعة المتزلج عند قمة المسار ( بإهمال تأتير الهواء)،  Cالمتزلج يقفز و ينفصل عن اللوح انطالقا من النقطة  -4

 .نعتبر أن طاقة الوضع الثقالية عند تسطح الماء منعدمة

 .خالل القفز؟ لما ا هل هذه الطاقة تنحفظ. إحسب الطاقة الميكانيكية للمتزلج في بداية القفز -4-2

 .قمة المسار Dما هي قيمة اإلرتفاع بالنسبة لسطح الماء عند النقطة  -4-1

 

  )نقطة  7,00 ( كيمياءال    التنقيط

 
 

 نقط  4,75 (  فضة -عمود رصاص  :ثالثالتمرين ال(   

             محلول نتراث الرصاص،  Ag (s)، صفيحة الفضة  Pb(s)إلنجاز عمود نستعمل نتوفر في المختبر على صفيحة الرصاص        

) , 2 N  
  ( Pb

2+ 
C1 = 0,1 mol.L  ركيزهت 

-1
  N , (محلول نتراث الفضة  ،   

  ( Ag
+

C2 = 0,05 mol.Lتركيزه  
-1 

وقنطرة   

K ) (    تحتوي على األيوناتأيونية  
+ 
, Cl

- 
. 

لألمبيرمتر مرتبط بصفيحة  comبعد إنجاز العمود نركب بين الصفيحتين على التوالي موصل أومي و أمبيرمتر حيث أن المربط          

 I = 100 mAمولدا تيارا شدته   1hالعمود لمدة  ، يشتغل Pbالرصاص 

C . mol:      نعطي  
-1

 1 F = 9,65 .10
4 

 لة ــــــــــأتسئ: 

 التجربية ثم حدد قطبية العمود معلال جوابكالتبيانة  أرتسم .7

 )اإللكترونات واأليونات  (إتستنتج منحى مختلف حمالت الشحنات  .8

 أعط التبيانة اإلصطالحية لهذا العمود .9

 معادلتي التفاعل عند كل إلكترود  أعطي نصفي  .20

 إتستنتج المعادلة الحصلية للتفاعل ثم أنشي الجدول الوصفي لهذا التفاعل  .22

 الموافق للمعادلة  Qriأحسب قيمة خارج التفاعل البدئي  .21

 بعد تمام مدة اإلشتغال xأحسب قيمة تقدم التفاعل   .23

  )أم تتزايد كمية الرصاص   هل تتناقص (ما ا تستنتج   Pb(s)  كمية مادة الرصاص أحسب تغير .24

M(Pb) = 207,2 g.molعلما أن الكتلة المولية للرصاص هي      إتستنتج كتلة الرصاص المختفية  .25
-1

 

Ag  أحسب قيمة تراكيز األنواع الكيميائية .26
+
    ،  Pb

2+
 V = 200 mL، علما أن للمحلولين نفس الحجم   بعد تمام اإلشتغال    

 

 نقط 4,25 ( األتسترة  تفاعل:  رابعالتمرين ال (  
 أكتب معادلة تفاعل األتسترة بين المركبات التالية  .2

 ول  – 1 –حمض اإليثانويك والبروبان  . أ

 ول  – 1 –مثيل البروبان  – 1حمض الميثانويك و  . ب

 مثيل البروبانويك والميثانول  -  1 –حمض  . ج

   مميزات تفاعل األتسترةحدد  .1

  ملين اتساتسيين لتسريع لتفاعل األتسترةحدد عا .3

 عوامل لتحسين مردود تفاعل األتسترة مع التوضيح  3أ كر  .4

. من الكحول  mol 0,20من الحمض  و  mol 0,20تم خلط   t = 0عند اللحظة   .نعتبر تفاعل األتسترة بين حمض اإليثانويك و إيثانول 

 ننجز التفاعل بوجود حمض الكبريتيك وبواتسطة التسخين باإلرتداد 

 أكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل األتسترة  .5

 أنشء الجدول الوصفي لهذا التفاعل  .6

كمية مادة المتفاعالت  (، حدد تركيب المجموعة عند نهاية التفاعل  xeq = 0,134 molعند التوازن لإلتستر    تعطي التجربة التقدم  .7

 )والنواتج 

 أحسب مردود هذا التفاعل  .8

 ، إعط الصيغة نصف المنشورة لإلتستر الناتج وصنف الكحول المستعملول   – 1 –مثيل بروبان  – 1  نعوض الكحول إيثانول بكحول .9

 ، أحسب القيمة الجديدة للتقدم عند التوازن ثم إتستنتج تركيب الخليط عند التوازن  % 5 علما أن مردود هذا التحول الجديد  .20

 

 

 

 

 عــــــللجمي يدـــسع ظــــــح

 قـــــــالتوفي يـــول هـــــالل

 

 


