اإلمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية
الموضوع المقترح
انًــــــــــــــــــــادة
انشعب ) ة ( أو انًسهك

انًعايم

انفيشياء وانكيًياء
شعبت انعهىو انتجزيبيت يسهك عهىو انحياة واألرض

يدة اإلنجاس

7
3س

يسمح باستعمال اآللة الحاسبة العلمية الغير القابلة للبرمجة
تعطى التعابير الحرفية قبل التطبيقات العددية
يتضمن الموضوع أربعة تمارين  :تمرين في الكيمياء وثالثة تمارين في الفيزياء

 الكيمياء  7 ) :نقط (
 دراست تفاعل تصنيع بوتانواث الميثيل
 دراست العمود زنك – نحاش

 الفيزياء  41 ) :نقطة (
 الموجات  :الموجات فوق الصوتية )  3,00نقط (
 تحديد سرعت الموجاث فوق الصوتيت
 تحديد موقع حاجس بالنسبت للسيارة
 الكهرباء  :تحديد معامل التحريض لوشيعة مستعملة في مكبر الصوت بطريقتين
مختلفتين )  5,00نقط (
 الميكانيك  :دراسة حركة كرة الجلة في مجال الثقالة )  5,00نقط (
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سهى انتنقيط

 انكيًياء )  7نقط (
يتضًن انتًزين جشئين يستقهين
 انجشء األول  :تصنيع بىتانىاث انًيثيم
بوتانوات المٌثٌل ) (Eإستر ٌتمٌز برائحة طٌبة وطعم لذٌذ وٌستعمل فً الصناعات الغذائٌة والعطرٌة.
ٌهدف هذا الجزء من التمرٌن إلى دراسة تصنٌع بوتانوات المٌثٌل والتتبع الزمنً لتطور هذا التفاعل .
ًٚكٍ ذصُٛغ اإلعرش ( )Eاَطاللا يٍ زًط كشتٕكغٛه ٔ )A( ٙانًٛثإَل (.)B
ذكرة انًؼادنح انكًٛٛائٛح انًًُذخح نرفاػم األعرشج انًذسٔط كًا ٚه: ٙ
(A) + CH3OH
CH3-CH2-CH2-COO-CH3 + H2O

ٌ 0,5
ٌ 0,5
ٌ1

 .1أكرة انصٛغح َصف انًُشٕسج نهسًط انكشتٕكغٛه.(A) ٙ
 .2أركش يًٛضاخ ذفاػم األعرشج.
 .3أَشئ اندذٔل انٕصف ٙنرمذو انرفاػم انساصم.
 .4ػُذ انهسظح َ ،t=0صة ف ٙزٕخهح  n1=0,1molيٍ زًط انكشتٕكغٛه n2=0,1mol ٔ )A( ٙيٍ انًٛثإَل ثى
َعٛف لطشاخ يٍ زًط انكثشٚرٛك انًشكض فُسصم ػهٗ خهٛػ زدًّ .V=400mL
يكُد انذساعح انردشٚثٛح يٍ خػ انًُسُٗ انًًثم نرغٛشاخ ذمذو انرفاػم  xنرفاػم األعرشج تذالنح انضيٍ :
-2
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ًٚثم انًغرمٛى  Tيًاط انًُسُٗ ػُذ .t=10min
 .1.4أزغة تانٕزذج  mol.L-1.min-1انغشػح انسدًٛح نهرفاػم ػُذ انهسظح .t=10min
 .2.4ػ ٍٛيثٛاَٛا لًٛح صيٍ َصف انرفاػم .t1/2
 .3.4أزغة لًٛح  rيشدٔد انرفاػم انساصم.
 .4.4الرشذ غشٚمح نرسغ ٍٛيشدٔد ْزا انرفاػم.

 انجشء انثاني  :دراست انعًىد سنك  -نحاص .
األعمدة الكهربائٌة هً أجهزة كهركٌمٌائٌة تنتج تٌارا كهربائٌا من طاقة ناتجة عن تفاعل أكسدة-اختزالٌ.هدف هذا
الجزء إلى دراسة العمود زنك _ نحاس .
َُدض ػًٕدا تاعرؼًال انًضدٔخرٔ Zn2+(aq)/Zn(s) ٔ Cu2+(aq) /Cu(s) ٍٛرنك تغًش إنكرشٔد انُساط ف ٙزدى  Vيٍ
يسهٕل كثشٚراخ انُساط ) ) ( Cu2+(aq)+SO4-(aqذشكٛضِ انثذئ ٔ [Cu2+]i= 10-2mol/L ٙإنكرشٔد انضَك فَ ٙفظ
انسدى انسدى  Vيٍ يسهٕل كثشٚراخ انضَك ) ) ( Zn2+(aq)+SO4-(aqذشكٛضِ انثذئ.[Zn2+]i= 10-2mol/L ٙ
َصم يسهٕن ٙيمصٕسذ ٙانؼًٕد تمُطشج إَٔٛٚح.
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انًؼطٛاخ :
 ثاترح انرٕاصٌ انًمشَٔح تًؼادنح انرفاػم Zn (aq) + Cu(s) :  ، 1F= 9,65.104 C.mol-1انكرهح انًٕنٛح انزسٚح نؼُصش نهُساط2+

ٌ 0,75
ٌ 5,5
ٌ 5,75
ٌ 5,5
سهى انتنقيط

36

2+

): ْٙ Zn(s) + Cu (aq
M ( Cu ) = 63,5 g .mol-1

K= 5.10

 .1أزغة لًٛح  Qr,iخاسج انرفاػم ف ٙانسانح انثذئٛح نهًدًٕػح انكًٛٛائٛح.
اعرُرح انًُسٗ انرهمائ ٙنرطٕس انًدًٕػح انكًٛٛائٛح ػُذ اشرغال انؼًٕد.
 .2يثم انرثٛاَح اإلصطالزٛح نهؼًٕد انًذسٔط.
َ .3شكة ت ٍٛيشتطْ ٙزا انؼًٕد يٕصال أٔيٛا فًٛش ف ٙانذاسج ذٛاس كٓشتائ ٙشذذّ  I=75mAنًذج صيُٛح
∆t=1h15min
 .1.3أٔخذ ذؼثٛش ) n(Cuكًٛح يادج انُساط انُاذح تذالنح شذج انرٛاس  ٔ Iانًذج انضيُٛح  ٔ ∆tثاترح فشاد٘  .Fثى أزغة
لًٛرٓا
 .2.3اعرُرح ) m(Cuكرهح انُساط انُاذح خالل انًذج .∆t

 انفيشياء
 انًىجاث  :دراست انًىجاث فىق انصىتيت )  3,00نقط (
الموجات فوق الصوتٌة موجات مٌكانٌكٌة ذات أدوار صغٌرة مقارنة مع الموجات الصوتٌة المسموعة  ،تم إكتشافها
سنة  3881من طرف العالم فرانسٌس كالتون ) . ( Francis Galton
من بٌن التطبٌقات الحالٌة للموجات فوق الصوتٌة  ،نجد تلك المستعملة فً صناعة السٌارات  ،من أجل تفادي
اإلصطدامات الممكنة .تمكن بعض األجهزة من ركن السٌارة أوتوماتٌكٌا خالل بضع ثوان فً أي مكان شاغر مواز
لخط سٌر السٌارت ٌفوق طوله طول السٌارة على األقل ب 1,40 m

ٌ 0,5

 انجشء األول  :تحديد سزعت انًىجاث فىق انصىتيت
 .1زذد غثٛؼح انًٕخح فٕق انصٕذٛح ،يغرؼشظح او غٕنٛح  ،يؼهال خٕاتك
َغذ٘ تاػث انًٕخاخ فٕق انصٕذٛح َٔعثطّ ػهٗ انُظاو اندٛث ٙترشدد  Nثى َعغ أيايّ يغرمثه R2 ٔ R1 ٍٛكًا ْٕ
يًثم ف ٙانشكم . 1
َصم انًغرمثم  R1تانًذخم  Y 1نشاعى انرزتزب ٔانًغرمثم  R2تانًذخم Y2
.
ف ٙانثذاٚح َ ،عغ انًغرمثه R2 ٔ R1 ٍٛخُثا انٗ خُة أياو انثاػث ثى َعثػ
عشػح انكغر ) انسغاعٛح األفمٛح ( نشاعى انرزتزب ػهٗ انمًٛح  ،10 us / divفُالزظ اٌ انًُسُ ٍٛٛانًؼا ٍُٛٚػهٗ شاشح
ساعى انرزتزب يرطاتم ) ٍٛانشكم ( 2

ٌ 0,75

ٌ 0,5
ٌ 0,25
ٌ 0,5

 .2زذد لًٛح انذٔس انضيُ T ٙثى إعرُرح لًٛح انرشدد  Nنهًٕخح فٕق
انصٕذٛح انًُثؼثح
َ .3سرفظ تانًغرمثم  R1ثاترا ٔ َضٚر انًغرمثم ٔ R2فك اإلذداِ
انًٕاص٘ نهًسٕس ) ’َ . ( xxراتغ إصازح انًغرمثم  R2انٗ أٌ
َسصم نهًشج انؼاششج ػهٗ سعً ٍٛذزتزت ٍٛٛيرطاتم ، ٍٛزٛث
ذصثر انًغافح تd = 8,4 cm ْٙ R2 ٔ R1 ٍٛ
 . 1.3ػشف غٕل انًٕخح ثى ت ٍٛاٌ لًٛرٓا نٓزِ انًٕخاخ فٕق انصٕذٛح ْλ = 0,84 cm ٙ
 . 2.3إعرُرح لًٛح  vعشػح إَرشاس انًٕخح فٕق انصٕذٛح
ًَٓ .4م كم خًٕد يًكٍ ٚ ،ؼط ٙانشكم )  (3انشعى انرزتزت ٙنإلشاسج
انًهرمطح ػُذ انًذخم  Y2ػُذيا ذكٌٕ انًغافح ت ٍٛانًغرمثم  R1انثاتد
ٔانًغرمثم . d’ ْٙ R2أٔخذ لًٛح انًغافح ’ dػهًا أَٓا يسصٕسج
ت4,0 cm ٔ 3,5 cm ٍٛ

 انجشء انثاني  :تحديد يىقع حاجش باننسبت نسيارة

ٌ 0,5
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عٛاسج يدٓضج يٍ انخهف تدٓاص ٚركٌٕ يٍ تاػث ٔيغرمثم نهًٕخاخ فٕق
انصٕذٛح  .ػُذ ذشاخغ انغٛاسج َسٕ انخهف ٚ ،صذس اندٓاص يٕخاخ فٕق
صٕذٛح فرُؼكظ ػهٗ انساخض نٛهرمطٓا تؼذ يشٔس انًذج  9 msيٍ تؼثٓا
 .5ػهًا أٌ عشػح إَرشاس انًٕخح فٕق انصٕذٛح ذغأ٘  ، 1,2.103 Km / hزذد انًغافح  Dانر ٙذفصم انغٛاسج ػٍ
انساخض
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 انكهزباء  :تحديد يعايم انتحزيط نىشيعت يكبز انصىث )  5,00نقط (
فً إطار األٌام العلمٌة داخل المؤسسة  ،طالب أستاذ مؤطر النادي العلمً مجموعة من التالمٌذ ان ٌحددوا وٌتحققوا
من معامل التحرٌض  Lلوشٌعة )( bمقاومتها  ، rمستعملة فً مكبر الصوت بطرٌقٌتن مختلفتٌن.

ٌ 0,5

ٌ 0,75
ٌ1
ٌ 0,5
ٌ 0,5
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 .1تحديد يعايم انتحزيط انذاتي نىشيعت بانطزيقت االونً:
َُدض انرشكٛة انكٓشتائ ٙانًث ٍٛف ٙانشكم  ٔ 1انًركٌٕ يٍ :
 انٕشٛؼح ) ( b؛
؛
 يٕصم أٔي ٙيمأيرّ 𝜴 R = 98
 يٕنذ لٕذّ انكٓشيسشكح  ٔ E = 12 Vيمأيرّ انذاخهٛح يًٓهح ؛
 لاغغ انرٛاس  K؛
 -1.1اَمم ػهٗ ٔسلح انرسشٚش انشكم  ٔ 1يثم ػه ّٛانرٕذش  uRت ٍٛيشتط ٙانًٕصم األٔي ٔ ٙانرٕذش  ubتٍٛ
يشتط ٙانٕشٛؼح ف ٙاالصطالذ يغرمثم.
تٕاعطح ػذج يؼهٕياذٛح يالئًح َ ،ؼا ٍٚذطٕس ذغٛشاخ شذج انرٛاس انكٓشتائ i ٙانًاس ف ٙانذاسج تذالنح انضيٍ.

 - 2.1أثثد انًؼادنح انرفاظهٛح انر ٙذسممٓا شذج انرٛاس ) . i (t
  i (t ) = A ( 1أٔخذ ذؼثٛش٘ انثاترر τ ٔ A ٍٛتذالنح تاسايرشاخ انذاسج -3.1زم انًؼادنح انرفاظهٛح ْٕ )
 - 4.1ػ ٍٛاَطاللا يٍ يُسُٗ انشكم  ،2لًٛح ٔ Aاعرُرح لًٛح . r
 - 5.1زذد لًٛح . L
 -2تحديد يعايم انتحزيط نهىشيعت بطزيقت أخزي .
نرسذٚذ يؼايم انرسشٚط  Lنهٕشٛؼح )  (bتطشٚمح أخشٖ َمٕو تشسٍ ؛يكثف عؼرّ  C = 2,89 uFكهٛا تٕاعطح
يٕنذ  Gلٕذّ انكٓشيسشكح  E = 12 V؛ٔ ذفشٚغّ ف ٙانٕشٛؼح ) ٔ،( bتٕاعطح ساعى انرزتزب َؼا ٍٚذغٛشاخ انرٕذش uc
ت ٍٛيشتط ٙانًكرف تذالنح انضيٍ،فُسصم ػهٗ انًُسُٗ انًًثم ف ٙانشكم (.)3
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ٌ 0,75
ٌ 0,25
ٌ 0,75

 -1.2اسعى ذثٛاَح انرشكٛة انردشٚث ٙانًغرؼًم يثُٛا ػهٛح كٛفٛح ستػ ساعى انرزتزب.
 -2.2يا َظاو انرزتزتاخ انز٘ ٚثشصِ يُسُٗ انشكم 3؟.
 -3.2ػ ٍٛيثٛاَٛا لًٛح شثّ انذٔسٔ ،Tاعرُرح لًٛح يؼايم انرسشٚط  Lنهٕشٛؼح)  ( bتاػرثاس انذٔسانخاص T0
نهًرزتزب ٚغأ٘ شثّ انذٔس. T

 انًيكانيك  :دراست حزكت كزة انجهت في يجال انثقانت )  5,00نقط (
خالل منافسة رمً الجلة المقامة بتارٌخ  20ماي  ، 1990حقق روندي بارتٌس رقم قٌاسً عالمً برمٌة مداها
. d=23,12m
اعتمادا على الفٌلم المسجل لعملٌة الرمً و ألجل معرفة قٌمة السرعة  v0التً قذفت بها الجلة ،تم استخراج
بعض المعطٌات أثناء لحظة الرمً.

لزفد اندهح يٍ انُمطح  Aانٕالؼح ػهٗ اسذفاع  hA = 2,00 mتانُغثح نغطر األسض ٔ تانغشػح انثذئٛح
ذكٌٕ انضأٚح  α = 45°يغ انخػ األفم( ٙأَظش انشكم )1
َذسط زشكح اندهح ف ٙانًؼهى انًرؼايذ انًًُظى
يٍ انُمطح .A
ًَٓم خًٛغ اإلزركاكاخ
َؼطg = 9,8 m.s-2 : ٙ
ٌ 0,5
ٌ1
ٌ 0,5
ٌ 1,5
ٌ 0,5
ٌ1
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انرٙ

ٔ َخراس انهسظح  ْٙ t = 0انهسظح انر ٙلزفد فٓٛا اندهح

 -1ترطثٛك انمإٌَ انثاَ ٙنُٕٛذٍ  ،اثثد انًؼادنر ٍٛانرفاظهٛرٍٛ
انهر ٍٛذسممًٓا  vz ٔ vxازذاذٛر ٙيردٓح عشػح يشكض
لصٕس اندهح .
 -2أخذ انرؼثٛش انسشف ٙنهًؼادنر ٍٛانضيُٛرz (t) ٔ x (t) ٍٛ
نسشكح يشكض لصٕس اندهح .
 -3ت ٍٛأٌ انرؼثٛش انسشف ٙنًؼادنح انًغاس ْٕ:
 -4أٔخذ ذؼثٛش انغشػح انثذئٛح  v0تذالنح  d ٔ g ٔ ٔ hAثى ازغة لًٛرٓا .
 -5أٔخذ لًٛح انهسظح  tcانر ٙذصم ػُذْا اندهح إنٗ انُمطح .C
’
-1
 -6خالل زصح انرًاس ٍٚذًكٍ الػة يٍ لزف اندهح تغشػح تذئٛح  v 0 = 14 m.sيٍ االسذفاع = 2,2 m
ٔ تضأٚح ْ α = 45°م عٛرًكٍ انالػة يٍ ذسطٛى انشلى انمٛاع ٙانؼانً ٙ؟ ػهم خٕاتك
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