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 com.hotmail@bac-Top             .مستقالن) 2(و) 1(الجزءان                                    

       
  .دراسة محلول حمض البنزويك:  الجزء األول 

mLV على حجم  للحصول من حمض البنزويك في الماء المقطرm لحمض البنزويك بإذابة كتلة امائي نحضر محلوال   تركيزه   =100
1.1,0 −−−−==== Lmolca. المولية لحمض البنزويكةالكتل: معطيات  COOHHC 56  : 1.122 −= molgM؛   

  . Co25                   :1410−=Keالجداء األيوني للماء  عند درجة الحرارة                                 

 .تفاعل حمض البنزويك مع الماء -1

C0 عند  حمض البنزويك محلولpHنقيس       
6,21:  فنجد 25 =pH.  

 ؟mاحسب الكتلة  دلة تفاعل حمض البنزويك مع الماء ثم اكتب معا. 1-1

 ؟جاستنت. للتفاعلττττ  واحسب نسبة  التقدم النهائي،المجموعةأنشئ الجدول الوصفي لتطور . 2-1

éqrQأعط تعبير خارج التفاعل . 3-1
,

                                            ؟ ac و1pH عند التوازن بداللة 

للمزدوجة  ApKواستنتج قيمة ثابتة الحمضية  
)(56)(56 aqaq COOHCCOOHHC

−     

  .صوديومتفاعل حمض البنزويك مع محلول هيدروكسيد ال - 2

 �� آ	س ���� ��  mLVa 1.1,0 "# "! �ل ��� ا����و��  ذي ا���آ�� =20 −= Lmolca و�*�( إ��' &%ر���� 
412�ا032 2!��0 "%ر01 "! �ل ه�%روآ.�% ا���د��م &�آ��+   .10.5 −−= Lmolcb.  

�7mLVb% إ�6�0 ا�!�5  �� ا�9	س، �7% در01    ا��! �ل ا���1�د pHروآ.�% ا���د��م، �9�ن  "# "! �ل ه�%=10
7,32 ،ه�  Co25ا�!�ارة  =pH.   

   الحجم الالزم للحصول على التكافؤ ؟Vbe؟ استنتج اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث عند مزج المحلولين. 1-2
0��VerséOHn ا���دة  ا�. آ.2-2 )( resteOHn ا��� &�> إ�6��;� و آ��0 ا���دة − )(  �7% �;��0 ا����=�0 �� ا��! �ل −

  .ا��?�7<
3-2. ����أو%1 &@.� 0�B�;ا��=%م ا�� ττττ>7�?ا ا��C;� 0�D%4 VOHn )( rHOn و − )( − . E���2؟ا  

  : أ&�5 ا��?�7 �# -3
C6H5COOH    +   CH3-CHOH-CH2-CH3   ⇔⇔⇔⇔   ……………….. + …………………….  

  ………………… +        ……………..      ⇔⇔⇔⇔       CH3-CO2
-
     +       CH3-CH2-OH  

��	
��ة و����� ا��	�� : ا���ء ا���  ا
 M(Zn) = 65,4g/mol    ;   M(Ag) =108g/mol   ;   m(Zn) = m(Ag) = 10g ;1F=96500(S.I) :  �3@�   

Ag "# "! �ل ���ات ا�?*H*�v = 100ml 0 �� آ	س ���� 
+
 , NO3

-
C1 = 10ذي &�آ�� ) ( 

-2
mol*l '�� ��Kو� 

Zn) "#  "! �ل ���ات ا���� V = 100ml �و�� آ	س L ،��� �MN?�!0 ا�?*0
2+

 ,NO3
-
                        ذي &�آ��(

C2 = 2.10
-2

mol/l0 ا���� و!�?L '�� ��K�.  �OPم ا������"Q# 4=��3ة " !�0 ����ات ا���ا��!  >��.  

K =1,8.10 : ا��=�و�C;4 0ا ا��!�ل �@3� 0�4�U ا���ازن .SMل ا�K�Rل ا�@��د ��	آ.% � � ا����
24.  

   أآ� ��?� "@�د�0 اQآ.%ة و ا��MDال �4�ار آ< ا���9ود ؟-1

  ���Z!�" E &3�ر ا�����SM 07ل ا�K�Rل ا�@��د ؟  أ�. �Mرج ا��?�7< ا��%B� وا2-2

  . "# ا�K�Rل ا�@��دSM 2hل I = 60mA ��آ �4# "�34� ا�@��د "�SL أو"�� و�=�\ R%ة ا����ر ���% -3

   أ�. &��K آ� L 0?�!0 ا�?*0 ؟

 0�       7:     ا"�!�ن &����� ���ذج                     ا��@�"<  ". � ا�@ �م ا�?����0�B               : ا�[@
 س3:                ا��%ة                   2   ر`5                               ا�?����ء و ا�����9ء  : ا���دة 



 :  1فيزياء 

ننجز تجربة  ، مستعملة في مكبر الصوت r مقاومتها لوشيعةL معامل التحريض لموصل أومي وRالمقاومة  لتحديد
   :1على مرحلتين باستعمال التركيب التجريبي الممثل في الشكل

   . E قوته الكهرمحركةد كهربائي مؤمثل بواسطة مول التجريبية بالدراسة مقاومة موصل أومينحدد  : المرحلة األولى

�:  10	L.CM قيمة معامل التحريضلتحديدريغ هذا المكثف في الوشيعة ندرس تف : المرحلة الثانية
2 ====ππππ                 

 :مقاومة موصل أوميتحديد 1-  

 ال للتواريخعند لحظة  نختارها أص)1(  إلى الموضع)1الشكل ( Kالمكثف غير مشحون ، نؤرجح قاطع التيار   
)0====t(ذي السعة حن المكثفشفي  ؛ C = 10µFعبر موصل أومي مقاومته R.  
   ).2( بين مربطي المكثف، فنحصل على المنحنى الممثل في الشكلCuنعاين بواسطة راسم التذبذب ذي ذاكرة التوتر   
  

            

   

 

          

 
  
 

                                                                           

  . Cuأثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر.1-1

)1(: حل هذه المعادلة هو  . 2-1 ττττ

t

C eAu
−−−−

  .  بداللة برامترات الدارةττττ وA من الثابتتين لأوجد تعبير ك ؛ ====−−−−
   ؟Rالمقاومة  وEالقوة الكهرمحركة ) 2(انطالقا من منحنى الشكل  ستنتجا. 1.3

  .  ' 	'� ا�&�%�$ �#"!� ������ -2
إلى ) 1الشكل(  Kالتيار ، قاطع)t====0(حظة  نعتبرها أصال جديدا للتواريخلعند ، نؤرجح بعد شحن المكثف كليا

 و المغناطيسية بين مربطي الوشيعة بين مربطي المكثف فس الطريقة تطورالطاقة الكهربائية ، ونعاين بن)2(الموضع 
   ).3(المنحنى الممثل في الشكل  ، فنحصل علىخالل الزمن

  مربطي المكثف ؟ ما اسم هذه الظاهرة ؟ بين  Cu التي يحققها التوترثبت المعادلة التفاضلية أ.1-2

dtirdEtبين أنباستعمال المعادلة التفاضلية ،. 2- 2 .. 2−= a�� ، i  وشدة التيار المار في الدارةr0@�R�و"0 ا��=" .  
   ا��3`0 ا���b��K.�0 ا���Pو�� 0�  Emو ا���O< ل �و�0 �� ا��O9( ا��3`0 ا�0�B�4�;9 ا���Ee P%د ا���!�Z ا���O< ل . 3-2

      0@�R�ا�    للدارة ؟ للدور الخاص باعتبار شبه الدور يساوي Lمعامل التحريض 5U أ�.
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  ).-,"ط '*#�( 2)���	ء 
          بالنسبة لمعلم أرضي حيث يخضع خالل سقوطه إلى قوة مقاومة الهواءOيسقط مظلي شاقوليا بدون سرعة بدئية من الموضع 

   .m = 100kgتبر كتلة المظلي ولوازمه نهمل دافعة أرخميدس ونع . f = K.vشدتها 

  .يمثل المبيان جانبه تغيرات تسارع مركز قصور المظلي بداللة السرعة

   بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلة التفاضلية لحركة المظلي-1

BAv    تكتب 
dt

dv
   بداللة المعطيات ؟B و A محددا تعبيري =+

   ؟v بداللة السرعة aلتسارع  حدد تعبير ا-2

   ؟ vlim و السرعة الحدية g استنتج شدة الثقالة -3

   واحسب قيمتها ؟K حدد بعد الثابتة -4

  : 3فيزياء  
 فوجد Gالتجاذب الكوني ثابتة  باستعمال ميزان اللي لتحديد قيمة 1778 أول تجربة سنة Cavendishأنجز العالم كفانديش  

21311 ..10.67,6 −−−−−−−−−−−−==== skgmGوالطبيعية في مداراتها بتطبيق القانون  و بالتالي أصبح باإلمكان حساب سرعة األقمار االصطناعية 
 مهملة، تحمل في طرفيها  ،كتلتها متجانسةيتكون ميزان اللي الذي استعمله كفانديش من نواس لي مكون من عارضة.الثاني لنيوتن

مجموعة العزم قصور ).1شكل (إلى حامل ثابت  مثبت، C ثابتة ليه كتلة و معلقة من منتصفها بواسطة سلك ليجسمين لهما نفس ال

)(بالنسبة لمحور الدوران ) العارضة،الجسمان( 2.46,1  اللي الرأسي هو المنطبق مع سلك ∆ mkgJ ركة قاس كفانديش دور ح . ∆=

min70نواس اللي في غياب االحتكاكات فوجد  =T.     كتلة األرض: نعطي :   kgMT

102نأخذ . =2410.98,5 =π  

  .تحديد سرعة قمر اصطناعي. 1 

kmrو شعاعه  ضمدار قمر اصطناعي حول األرض دائري ، في المرجع المركزي األرضي،مركزه منطبق مع مركز األر 7000=   .

  .vاحسب.TMألرضا وكتلة  r وGبداللة   للقمر االصطناعيv  بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، تعبير السرعة،أثبت

 نواس الليدراسة . 2

 θθθθ نهمل جميع االحتكاكات و نرمز لزاوية اللي للسلك بـ

 و للسرعةالزاوية بـ  
dt

dθ
  بـ    و للتسارع الزاوي

2

2

dt

d θ
 .   

  ؟ θθθθ  أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها زاوية اللياعتمادا على الدراسة الطاقية-2.1

 : يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على الشكل التالي -2.2
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 الخاص ر باستعمال المعادلة التفاضلية و حلها، أوجد تعبير الدو
0T  للنواس بداللة Cو ∆J.  

  . للسلك الذي استعمله كفانديشC و استنتج قيمة ثابتة اللي 

  t(f====θθθθ(استغالل المخطط  -3

  .أنجزت تجربتين لقياس دور نواس اللي ؛ إحداهما بوجود االحتكاكات واألخرى في غياب االحتكاكات

                                             .للي خالل الزمن في كل حالةا لسلك θ تطور زاوية اللي،2الممثالن في الشكل ) ب ( و)أ(يعطي المنحنيان 

  للنظاممنحنى الموافق ال عين ،معلال جوابك، -3.1

   شبه الدوري؟ الى ماذا يعزى ذلك ؟ 

   في غياب االحتكاكات2 حدد ،انطالقا من الشكل -3.2

  . t====0لسرعة الزاوية لحركة نواس اللي عند اللحظة قيمة ا 
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