املابرة ااهجوية اللسن ااأللوىابكرليةةرا
4102ا
اإلنتقرءاااأللولياا
امليضيعا
المــــــــــــــــــــادة
الشعب ) ة ( أو المسلك

الفيزياء والكيمياء

الثانـــــــوية

أيت باها

شعبة العلوم التجريبية

مــدة اإلنجاز

3س

يسمح باستعمال اآللة احلاسبة العلمية الغري القابلة للربجمة
تعطى التعابري احلرفية قبل التطبيقات العددية
ةتضمناامليضيعاثالث امترةةنا:امترةنااايفاالكيميرءاالوامترةننيااايفاالفيزةرء ا

 الكيمياء  7 ) :نقط (
 التمرين األول  :أهمية القياس يف الكيمياء
 القياس من أجل التدخل والتصرف
 تحديد الصيغة اإلجمالية لهيدروكابورغازي
 ذوبان كلورور الرصاص ) PbCl2 (sفي الماء

 الفيزياء  33 ):نقطة (
 التمرن الثاني  :الدراسة احلركية والطاقية ملتزحلق )  8,00نقط (
 الدراسة الحركية والطاقية لمتزحلق فوق المنحدر
 الدراسة الطاقية لمتزحلق في مجال الثقالة ) السقوط الحر(
 الدراسة الطاقية لمتزحلق في وسط مائع ) الماء (
 التمرين الثالث  :دراسة حركة الدوران )  5,00نقط (
 تعاريف
 تحديد المعادلة الزمنية لحركة الجسم في حالة دوران
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الثــانـوية التــأهيــليــة أيـت بـــاها

ذ  .رشيـــد جنـكـــل

 الكيمياء )  7نقط (
يتضمن التمرين ثالثة أجزاء مستقلة
 التمرين األول  :الكيمياء

سلم التنقيط

يف الوقت احلالي  ،اصبحت تقنيات القياس يف الكيمياء أكثر تطورا من حيث الدقة والتنوع ،
وأصبح اإلنسان يعتمد عليها يف خمتلف جماالت احلياة ) كالصناعة والزارعة والبيئة والصحة ( ...
حيث توفر هذه القياسات معلومات ومعطيات الزمة متكن اإلنسان من إختاد إجراءات وتدابري
مناسبة .

 الجزء األول  :القياس من اجل التدخل والتصرف
تمثل الوثيقة جانبه نتائج تحليالت بيولوجية طبية خضع لها شخص لمعرفة وضعيته الصحية حيث قام بعدة عمليات :
BIOCHIMIE SANGUINE
نتائج تحليالت
القيم المرجعية
تحلون الدم GLYCEMIE à jeun
1,24 g / L
)  ( 0,70g/L - 1,10g/Lالتركيز الكتلي
) ( 25 mg/L – 70 mg/L
) (1,50 g/L – 2,20g/L

36,0 mg / L

حمض البوليك

التركيز الكتلي

التركيز المولي 5, 2.10-3 mol / L

الكولسترول

CIDE URIQUE
CHOLESTEROL

 قياس تحلون الدم هو قياس نسبة السكر) الغليكوز  ( C6H12O6في الدم .
 قياس الكولستيرول )  ( C22H46Oهو قياس الدهون المتحركة في الدم )  ( Lipoprotéinesوبالنسبة لقيم
خارج القيم المرجعية يكون الشخص معرض ألمراض القلب والشرايين
 قياس البولة  /قياس حمض البوليك )  ( Acide urique C5H4N4O3مادة يفرزها الكبد أو يتناولها اإلنسان
عن طريق الغداء  .يتخلص اإلنسان العادي عن طريق البول ما بين )  ( 120 ug/L – 420ug/Lمن هذا
الحمض .كما ان القيم المرجعية لتركيز هذه المادة بالنسبة لرجل سليم هي ) ( 420 umol/L – 210umol/L
وبالنسبة إلمرأة سليمة هي )  . ( 350 umol/L – 150umol/Lإذا كان تركيز هذا الحمض في الدم أكبر من
القيمة المرجعية القصوى  .فإن ذلك يؤدي الى اإلصابة بداء النقرس  .وإذا كان تركيز الحمض أصغر من القيمة
المرجعية الدنيا  ،فإنا ذلك يكون مؤشرا على إمكاني ة اإلصابة بالتهاب الكبد أو سرطان الكبد .
 0,75ن

.1
.2

 0,25ن
 0,5ن
 0,25ن
 0,25ن
 0,5ن

.3
.4
.5

 0,5ن

.6

أحسب الكتل المولية لكل من الكولسترول وحمض البوليك ) البولة ( والغليكوز )  3نقط (
نعطي  M (N ) = 14g / mol؛  M( O) = 16 g/mol؛  M (C ) = 12 g/mol؛ M (H) = 1 g/mol
= )Cm(x
نعبر عن المضمون أو التركيز الكتلي  Cmلعنصر  Xفي حجم محلول ما  Vبالعالقة التالية :
حيث ) m (xكتلة العنصر  Xو  Vحجم المحلول .
أ .حدد العالقة بيت التركيز المولي )  C( xوالتركيز الكتلي )Cm (x
ب .أحسب التركيز الكتلي للكولسترول  ،هل نسبة الكولسترول عادية عند هذا الشخص علل جوابك
أحسب  nكمية مادة حمض البوليك في دم هذا الشخص علما أن جسم اإلنسان يحتوي على  V = 5 Lمن الدم
ماذا تستخلص من نتائج التحليالت
حدد من بين المواد تلك التي يجب ان يقلل الشخص من تناولها  :الحليب  ،زيت الزيتون  ،السمك  ،الحلويات ،
التمر ثم إستنتج الهدف من القيام بهذه التحليالت
تم اخد عينة من دم هذا الشخص حجمها  = 5,3 mlإلنجاز هذا التحليل في المختبر .ما كمية مادة الغليكوز
المقاسة في المختبر ) الموجودة في هذه العينة ( .

 الجزء الثاني :تحديد الصيغة اإلجمالية لهدروكبورغازي ) نقطة (
 ، P = 1,013 .105 Paكثافة هيدروكاربورغازي صيغته

 0,25ن
 0,25ن
 0,5ن
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عند درجة الحرارة  T = 20°Cوتحت الضغط
اإلجمالية  CnH2n+2هي d = 2
 .1حدد  Mالكتلة المولية للهيدروكربور علما أن كثافة الغاز هي :
 .2حدد الصيغة اإلجمالية لهذا الهيدروكاربورالغازي ) حدد ( n
Vm = 24 L .mol-1
 .3تحقق أن الحجم المولي لهذا الغاز هو

الثــانـوية التــأهيــليــة أيـت بـــاها

=d

ذ  .رشيـــد جنـكـــل

 الجزء الثالث  :ذوبان كلورور الرصاص ) PbCl2 (sفي الماء  3 ) .نقط (
 V = 100 mLبإذابة كتلة

 0,25ن
 0,25ن
 0,25ن
 0,75ن
 0,5ن
 0,5ن
 0,5ن
سلم التنقيط

 m = 250 mgمن كلورور

نحضر محلوال مائيا لكلورور الرصاص  ،ذا حجم
الرصاص الصلب ) PbCl2 (sفي الماء .
-1
M ( Cl ) = 35,5 g.mol
، M (Pb ) = 207,2 g.mol-1
نعطي :
 .1أحسب الكتلة المولية لكلورور الرصاص
 .2أحسب  n0كمية المادة كلورور الرصاص الصلب
 .3إستنتج  Cالتركيز المولي للنوع المذاب
 .4أكتب معادلة الذوبان ثم أنشيء الجدول الوصفي لهذا التفاعل
 .5نعتبر الذوبان تفاعل كلي  ،حدد  nfكمية المادة النهائ ية لكلورور الصوديوم  ،ثم إستنتج التقدم األقصى
 .6أحسب كميات المادة لأليونات المتواجدة في المحلول
 .7إستنتج التراكيز المولية الفعلية لأليونات الناتجة الموجودة في المحلول

xmax

 الفيزياء )  13نقطة (
 التمرين الثاني  :الدراسة الحركية والطاقية لمتزحلق )  8,00نقط (
يلعب التبادل الطاقي بنب الطاقة احلركية وااقة الوع الثقالية دورا هاما يف عدة جماالت
نذكر منها اجملال الرياعي  ،حيث يتم إستغالل هذا التبادل الطاقي للقيام مبجموعة من
التحديات كالقفز الطولي  ،القفز على الزانة ،رمي الكرة احلديدية  ،كرة القدم .............وغري ذلك .

 الجزء األول  :الدراسة الحركية والطاقية لمتزحلق فوق المنحدر  ABوالسكة  4,5 ) BEن(
خالل األلعاب األولمبية  ،يمر متزحلق كتلته  m = 70 Kgبسرعة  VA = 25 m.s-1من الموضع  ، Aيوجد على
إرتفاع  H = 1000 mمن سطح األرض ،عند لحظة  tنعتبرها أصال للتواريخ ) ،(t=0وبسرعة  VBمن الموضع B
ثم يستمر في الحركة ليغادر التزلج عند النقطة  Eليسقط في األخير في حوض السباحة ) النقطة ( P
تتم الحركة فوق السكة  ABEبدون إحتكاك ونهمل تاثير الهواء .

نعتبر المستوى األفقي المار من اصل المعلم حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية
، PC = 250 m
نعطي  AB = 1500 m :و . g = 10 N/Kg
 0,5ن
 0,5ن
 0,5ن
 0,75ن

.1
.2
.3
.4

 0,5ن

.5

 0,5ن

.6
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𝜶 = 30°

أجرد القوى المطبقة على المتزحلق أثناء إنتقاله من  Aنحو B
أحسب شغل كل القوى المطبقة على المتزحلق
-1
بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين أن سرعة المتزحلق عند النقطة  Bهي VB = 125 m.s
حدد طاقة الوضع الثقالية  EPPAوالطاقة الحركية  ECAللمتزحلق عند النقطة  Aثم إستنتج الطاقة
الميكانيكية عند النقطة A
بين أن الطاقة الميكانيكية  Emللمتزحلق تنحفظ أثناء الحركة بين  Aو  Bثم إستنتج الطاقة الميكانيكية عند
النقطة B
بين أن طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  Bهي = 1,75.105 J

الثــانـوية التــأهيــليــة أيـت بـــاها

ذ  .رشيـــد جنـكـــل

 0,25ن
 0,5ن
 0,5ن

 .7إستنتج  hBإرتفاع الموضع  Bعن سطح األرض
 .8إعط تعبير طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  Eثم أحسب قيمتها
VE = VB
 .9بين أن

 الجزء الثاني  :الدراسة الطاقية لمتزحلق في مجال الثقالة ) السقوط الحر ( )  2نقط (
يواصل المتزحلق حركته ليصل الى النقطة  Fتوجد في نفس مستوى الحائط  ،بسرعة
 .11بين أن الطاقة الميكانيكية تنحفظ بين  Eو  ، Pإستنتج الطاقة الميكانيكية عند النقطة F
 .11بين أن طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  Fهي = 5,85.105 J :
 .12حدد  hFإرتفاع المتزحلق عن سطح األرض عند النقطة F
 .13هل يستطيع المتزحلق من تجاوز الحائط ؟ علل جوابك
 .14يواصل المتزحلق حركته ليصل الى النقطة  Pبسرعة  ، VPبإستعمال إنحفاظ الطاقة الميكانيكية بين  Eو  Pبين
أن VP = VE
= VF

 0,5ن
 0,5ن
 0,25ن
 0,25ن
 0,5ن

 الجزء الثالث  :الدراسة الطاقية لمتزحلق في وسط مائع ) الماء ( )  1,5نقط (
يواصل المتزحلق حركته في الماء بإحتكاك ليصل الى النقطة  Cبسرعة
 0,5ن
 0,5ن
 0,5ن

=  VCحيث يخضع المتزحلق لقوة

التي نعتبرها ثابتة ومماسية للمسار ومنحاها عكس منحى الحركة بإإلضافة الى دافعة أرخميدس
اإلحتكاك
ووزن المتزحلق
 .15أحسب الطاقة الميكانيكية  Emعند النقطة  Pو C
 .16أحسب  Qالطاقة المفقودة على شكل طاقة حرارية بين  Pو C
 .17إستنتج  fشدة قوة اإلحتكاك أثناء إنتقال الجسم من النقطة  Pنحو النقطة C



التمرين الثالث  :دراسة حركة الدوران )  5,00نقطة (

متكن املعادلة الزمنية حلركة اجلسم  ،سواء كان هذا األخري يف حالة إزاحة او دوران  ،من
حتديد املوع الذي حيتله اجلسم يف كل حلظة وذلك من خالل حساب املسافة
املقطوعة باستعمال املعادلة الزمنية لألفصول املنحين أو الزاوية املقطوعة باستعمال
املعادلة الزمنية لألفصول الزاوي كما متكن من حتديد ابيعة حركة هذا اجلسم ,
يهدف هذا التمرين اىل حتديد املعادلة الزمنية حلركة اجلسم يف حالة دوران إنطالقا من
إستغالل املبيان

 الجزء األول  :تعاريف )  2نقط (
 0,25ن

 0,25ن

 0,25ن
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إختر الجواب أو الجوبة الصحيحة :
:
 .1يدور جسم صلب حول محور ثابت  ،خالل مدة
أ .تدور جميع نقطه بنفس الزاوية
ب .تدور جميع نقطه بزوايا مختلفة
ج .تقطع جميع نقطه بنفس المسافة
 .2تتعلق  vسرعة نقطة من جسم صلب في دوران حول محور ثابت
أ .بالمسافة بينها وبين محور الدوران فقط
ب .بالسرعة الزاوية فقط
ج .بهما معا
 .3العالقة بين السرعتين الخطية والزاوية هي :
v=Rw
أ.
w=Rv
ب.
=v
ج.

الثــانـوية التــأهيــليــة أيـت بـــاها

ذ  .رشيـــد جنـكـــل

 0,25ن

 0,5ن

 0,5ن

 .4وحدة قيمة السرعة الزاوية في النظام العالمي للوحدات
أtr.s-1 .
بtr.min-1 .
تrad.s-1 .
 .5المعادلة الزمنية لحركة نقطة من جسم صلب في دوران منتظم حول محور ثابت هي
=vt+
أ.
s(t) = v t +
ب.
s(t) = w t +
ت.
=vt+
ج.
=wt+
د.
 .6الدور  Tلحركة دوران منتظم
أ .يساوي مدة دورة واحدة
ب .يساوي عدد الدورات في الثانية
=T
ج .يحقق العالقة التالية :

 الجزء الثاني  :تحديد المعادالت الزمنية لحركة الجسم في حالة دوران )  3نقط (
يمثل المبيان التالي تغيرات األفصول الزاوي بداللة الزمن لنقطة  Mمن جسم صلب في دوران حول محور ثابت .

 0,5ن
 0,5ن
 0,75ن
 0,5ن
 0,75ن
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 .1باستغالل المبيان :
أ .حدد طبيعة حركة الجسم
ب .حدد  wالسرعة الزاوية للنقطة M
ج .أكتب المعادلة الزمنية لألفصول الزاوي ) = f( t
 .2عما أن انقطة  Mتبعد عن محور الدوران بالمسافة d = 10 cm
أ .أحسب  vالسرعة الخطية
ب .أكتب المعادلة الزمنية لألفصول المنحني ) s = f ( t

الثــانـوية التــأهيــليــة أيـت بـــاها

ذ  .رشيـــد جنـكـــل

