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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات 

 والتوجيه

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2018 االستدراكيةالدورة 

 - املوضوع -
 

RS 30 

 الفيزياء والكيمياء

 "ب " و "  أ " :  شعبة العلوم الرياضية

 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل
7 

4 

   

  

  

 

 

 

 

 

 .يسمح باستعمال اآللة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة

 .تمرينا في الكيمياء و ثالثة تمارين في الفيزياء: يتضمن الموضوع أربعة تمارين 

 

 

 (:نقط 7)الكيمياء

 ،قاعدة -تفاعالت حمض ؛السرعة الحجمية لتفاعل  -                  

 

 .حديد -المركم فضة  -                         

 

 :(نقطة 31) الفيزياء

 (:نقط 2,25)الموجات 
 

 .صوتيةموجات فوق  -                  

 

 

 ( :نقط 5,25)الكهرباء 

 

 ،LC والدارة  RLثنائي القطب  -                 

   

 .تضمين الوسع  -                   

 

 

 (:نقط 5,5)الميكانيك 

 

 ،زلجحركة مت -                  

 

 .نواس بسيطحركة  -                   
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 :( نقط 7)الكيمياء

 الجزءان مستقالن

 قاعدة -تفاعالت حمض ؛السرعة الحجمية لتفاعل :األول  الجزء

 

 ويعتبر األيون تحت . م جد فعال ضد العدوى البكتيرية والفيروسيةق  ميائية كثيرة االستعمال ، وهو معيعد ماء جافيل مادة كي  

 .و طابع قاعدي األيون طابع مؤكسدلهذا . العنصر الفعال لماء جافيل ClO- (hypochlorite)وريتالكل

 :ندرس في هذا الجزء من التمرين 

 

 ،ClO-تحت الكلوريت  اتأيون الحركية الكيميائية لتفكك -

(aq)  تتدخل فيها المزدوجة قاعدة -تفاعالت حمض - (aq)HClO / ClO. 

 

  ClO-كلوريتاللأليون تحت  الفعليتبع التطور الزمني للتركيز المولي ت -3

 : وفق المعادلة التالية للتفاعل ClO-كلوريت التحت  اتتحلل أيونت ، ماء جافيل حفظ أثناء مدة

(aq) (aq) 2(g)2ClO 2Cl O    . 

ClO(aq)الممثلين للتطور 1نحصل على منحنيي الشكل في ظروف تجريبية معينة  f (t)    عند درجتي حرارة  
1θ2وθ. 

 تالحجم المحلول المدروس والذي نعتبره ثاب V ـنرمز ب) وصفي لتقدم التفاعل الأنشئ الجدول  -3-3    

- ـوب 

0 (aq) 0
C = ClO   اتأليونل  المولي لتركيزل -ClO  عندt =0.) 

لحظةلا كلوريت عندالتحت  اتأليونالفعلي بين أن التركيز المولي  -2-3     
1/2t t   (

1/2t  0 وه( فاعلنصف التزمنC

2
 . 

مبيانيا استنتج  
1/2t  درجة الحرارةبالنسبة للتجربة المنجزة عند

2θ. 

درجة الحرارة ل بالنسبة ،أوجد -1-3 
1θ،  السرعة

وحدة بال ، t=0الحجمية للتفاعل عند اللحظة 
1 1mol.L .semaine 

المماس للمنحنى ( T)يمثل   )

 .(t=0في النقطة ذات األفصول  

قارن  -4-3 
1θمع 

2θ، معلال جوابك. 

المحاليل المائية التي تتدخل فيها  بعض دراسة -2    

(aq) :  المزدوجة  (aq)HClO / ClO 

تمت جميع القياسات عند درجة  -      :معطيات   

025الحرارة  C؛ 

: اء األيوني للماء دالج  -              
14

eK 10؛
 

- ثابتة الحمضية للمزدوجة  -              

(aq) (aq)HClO / ClO :-8

AK =5.10. 

 

1

(aq)ClO (mol.L )     

0,1 

0,2 

1   

2   
(T)

 
t(semaines) 

10 20 
0 

3الشكل   

 

0,5 

0,25 

0,5 

0,75 
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 . Cتركيزه المولي و V  حجمه   HClO  تحت الكلورو لحمض  (S)محلول مائيل pH= 5,5القيمة   pH ياسأعطى ق 

 .كتب المعادلة المنمذجة لتفاعل حمض تحت الكلورو  مع الماءا   - 2 -3   

 .احسب قيمته.  KAو  pHبداللة  Cأوجد تعبير التركيز المولي  -2 -2   

ClOالقاعدي نسبة النوع  نعرف -2 -1   
:  ـمحلول بفي  

 

-

éq-

-

éqéq

ClO
α(ClO )=

ClO + HClO

  

  

: بين أن . 

- A

-pH

A

K
α(ClO )=

K +10
 .      

( لنسبة المئوية با االمعبر عنه) نسبة أحد النوعين  الحمضي أو القاعدي ل pHبداللة  تطورال 2يمثل منحنى الشكل  -4-2 

- للمزدوجة 

(aq) (aq)HClO / ClO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 المنحنى جانبه بالنوع  الحمضي أو القاعدي للمزدوجة  أقرن -3-4-2

-

(aq) (aq)HClO /ClO
 
. 

-من المزدوجة  على النوع المهيمن ،معلال جوابك،، تعرف 2باستعمال منحنى الشكل  -2-4-2    

(aq) (aq)HClO / ClO   في

                                                                                              .                                         (S)المحلول 

     لمحلول هيدروكسيد الصوديوم bVحجم مع aCي تركيزه المول  كلوروالمن محلول  حمض تحت  Vaنمزج حجما   -5-2 

 
 + -

(aq) (aq)Na +HO   تركيزه المولي
b aC C pHفنحصل على خليط ذي    7,3.

 
 .ي يحدثذالمقرونة بمعادلة التفاعل ال Kحدد قيمة ثابتة التوازن  -3-5-2

احسب قيمة النسبة   ، 2الشكل منحنى عتمادا على ا   - 2-5-2
 

éq

-

éq

HClO

ClO  

؟ستنتجتماذا . 

 

 حديد -المركم  فضة : الجزء الثاني 

 فإن متفاعالت المركمات ، ستهلك فيها المتفاعالت أثناء االشتغالفعلى عكس األعمدة التي ت   ،المركمات محوالت للطاقة 

 . هذه المركمات بإعادة شحنأن تتجدد  يمكن

 .حديد -تفريغ المركم  فضة ،بكيفية مبسطة ،ندرس في هذا التمرين

 :حيث  3ننجز المركم الممثل على تبيانة الشكل 

1S    : كبريتات الحديد لمائي محلول(II)2+ 2-

(aq) 4(aq)Fe +SO تركيزه   

1-المولي البدئي

1C =0,2mol.L وحجمه  
1V =100mL،

 

صفيحة 

   الفضة

1الشكل   

 صفيحة

   الحديد

1S قنطرة ملحية   
2S

  

pH 

  

 0 

5  0 
0 

40 

100 

% 

2الشكل   

 

0,5 

0,75 

0,25 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
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2S   :محلول مائي لنترات الفضة+ -

(aq) 3(aq)Ag + NO تركيزه المولي البدئي   
2 1C C  و حجمه

2 1V V. 

:الفرادي -:معطيات  
4 1

1F 9,65.10 C.mol


؛  

+:   Ox/Redالمزدوجتان  -                 

(aq) (s)Ag / Ag +2؛          

(aq) (s)Fe / Fe.
 

.I=150mA: ، فيمر في الدارة تيار كهربائي نعتبر شدته ثابتة t=0نركب المركم بين مربطي مصباح عند اللحظة  
   

 .تزال أيونات الفضة وأكسدة الحديدعلما أن التفاعل التلقائي هو اخ شتغال المركمحصيلة أثناء امعادلة الكتب الا   -3    

+بين أن التركيز -2 

(aq)Ag   +من االشتغال  هو    tعند لحظة    -5

(aq) t
Ag =0,2-1,55.10 .t    حيثt بالوحدة   امعبر عنه

s) ) 1والتركيز بالوحدةmol.L ( بر أن النوعين الفلزيين يوجدان بإفراطنعت) . 

حدد المدة الزمنية  -1 
dt  شتغال المركم والتركيز النهائي أليونات الحديد ال (II):2

(aq) f
Fe   . 

 

 (:نقطة 31)الفيزياء 

 

 (:نقط  2,25)  موجات فوق صوتية  

 

 .صوتيةالفوق ستعمل تقنيته مجسا للموجات ت   ؛شخيص الطبي عتبر الفحص بالصدى أداة  للتي     

 تحديد سرعة موجة فوق صوتية في الهواء  -3 
 

لفحص لمنبعثة من مجس شارة إل λطول الموجة  قياسفي الهواء انطالقا من فوق صوتية نريد تحديد سرعة موجة   

N ابالصدى تردده 40kHz .اعثا نستعمل لهذا الغرض بE   د المجس دحدث موجة دورية جيبية لها نفس تري. 

 نالحظ أن، ( 1الشكل)  dبمسافة   R2بعد المستقبل ن  عندما . Eالباعث على نفس المسافة من   R2و R1يوجد المستقبالن 

ين على شاشة راسم أحد المنحنيين الجيبيين المعاين

 .التذبذب يتأخر عن اآلخر

في الطور في كل ن على توافق ايكون المنحني

  امضاعف R2و R1بين  dمرة تكون فيها المسافة 

n طول الموجةل  λ مع
* n. 

 .أعط تعريف طول الموجة  -3-3    

الجواب  ،من بين االقتراحات التالية، خترا   -2-3

 :الصحيح 

 .الموجات فوق صوتية موجات تنقل المادة - أ

 .ة موجات ميكانيكيةالموجات فوق صوتي  -ب

 .تنتشر الموجات فوق صوتية بنفس السرعة في جميع األوساط  -ج

400nm:ة هو صوتيمجال طول الموجة للموجات فوق   -د 800nm. 

 .سرعة الموجة في الهواء حدد. n=12بالنسبة ل  d= 10,2cmنجد ، بالنسبة للتجربة المنجزة  -1-3    

 :الفحص بالصدى  التطبيق على -2    

تنعكس  اإلنسان، جسملموجات في عندما تنتشر ا. مستقبلدور  باعث ودور مجس الفحص بالصدى في نفس الوقت يلعب 

 نظامبواسطة   اويتم تحليله المجس الموجة المنعكسة جزئيا يستقبل  .الجدار الفاصل بين وسطين مختلفينعلى  جزئيا

 . معلوماتي

 راسم التذبذب

 E باعث

d 

 R1مستقبل

  R2لمستقب

3الشكل   

 

0,5 

0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

0,5 

0,5 
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      1Mحيث يتم االنعكاس الجزئي لإلشارة عند كل من النقطة  الفحص بالصدى لجنين لعملية بسطةتبيانة م 2يمثل الشكل  

  .2Mالنقطةو 

 موجات متآنية  فوق، t=0عند اللحظة   ،أثناء الفحص يرسل باعث المجس  

حظة يستقبل المجس أول موجة منعكسة عند الل. صوتية 
1

t = t =80μs ثاني و

عند اللحظة  موجة منعكسة
2

t = t =130μs. 

:صوتية في جسم اإلنسان هيالأن سرعة الموجات فوق  عتبرن 
-1

c
v =1540m.s. 

أوجد السمك 
2

  .للجنين 

 في الهواءموجة فوق صوتية حيود  -1   

 :على 3ي التركيب التجريبي الممثل في تبيانة الشكل يحتو

 الذي يرسل موجة فوق صوتية ترددها Eلباعث ا-  

N=40kHz  ؛تنتشر في الهواء 

 ؛مرتبط براسم التذبذب   R1المستقبل  -    

صغير  aبها شق مستطيلي عرضه  (P) صفيحة معدنية -    

 ،جدا بالنسبة لطوله 

 .مدرجة تمكن من قياس الزوايارقة و -    

 
على قوس  θفي المستوى األفقي بزاوية   R1نزيح المستقبل 

rوشعاعها  Fدائرة مركزها  = 40cm  θو ندون الزاوية   

 . R1للموجة المستقبلة من طرف mUالموافقة لكل وسع 
 

 .المحيدةللموجة الواردة بطول الموجة  قارن طول الموجة للموجة -3-1 

aنعطي  -2-1  2,6cm. للوسعأول قيمة دنوية  المستقبل لمالحظة تي أزيح بهاأوجد المسافة الmU لتوتر المستقبل. 

 
 :( نقط 5,25) الكهرباء  

وموصالت أومية مستعملة في الحياة اليومية من مكثفات ووشيعات تتكون الدارات الكهربائية لألجهزة الكهربائية ال  

 ...ودارات مدمجة 

ويهدف الجزء الثاني إلى دراسة تضمين  LCوالدارة  RLيهدف الجزء األول من هذا التمرين إلى دراسة ثنائي القطب   

 .الوسع 

 

   LCوالدارة  RLثنائي القطب :  الجزء األول 

 لرتبة توتر RL ثنائي القطب استجابة -3 

 :ن منوالمكو   1نجز التركيب التجريبي الممثل على تبيانة الشكل ن  

 ؛ E=1 ,5 Vمولد للتوتر قوته الكهرمحركة  -

 ؛قابلة للضبط Rموصل أومي مقاومته  -

 ؛ rومقاومتها  Lمعامل تحريضها (  b)وشيعة  -

 .Kقاطع التيار  -

طور الزمني تونتتبع ال ( t=0) عند لحظة نختارها أصال للتواريخ Kنغلق قاطع التيار 

 .رة بواسطة نظام معلوماتي مالئم االمار في الد i(t)لشدة التيار الكهربائي 

 . i(t)أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها  -3-3 

αti(t)=A.e- :كتب حل هذه المعادلة التفاضلية على الشكل ي   -2-3    + B  حيثA وB وα ثوابت. 

 .وبرامترات الدارة tبداللة   i(t)عن عبر     

0,5 

 مجس  جهاز الفحص

 مقطع 

  لبطن األم

 الجنين

1
  

2
  

2الشكل   

1M

  

2M

  

i
 

3الشكل   

E
 

R  

K  (b)

  

 

0,5 

0,5 

 

0,25 

0,25 

0,5 

0,5 

F  نحو 

 راسم التذبذب

(P) 

 1الشكل 

R1 

 

a E 
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RS  03  

 1الشكل 

L   

i
  

C
 

Cu

  

المستقيم يمثل .  R=2R1و R=R1على التوالي بالنسبة ل    i(t)تطور  2للشكل ( C2)و(  C1)يمثل المنحنيان  -1-3 

(T)  المماس للمنحنى(C1  ) في النقطة ذات األفصولt=0. 

 . rو R1 ة كل منقيمأوجد  -3-1-3

 .L=0,6Hبين أن  -2-1-3

  LCدارة  دراسة   -2   

b)وشيعة في هذه الدراسة  ستعمل ن معامل تحريضها  ('

L=0,6H و مقاومتها مهملة . 

نركبه ،  U0تحت توتر ثابت  Cبعد الشحن الكلي لمكثف سعته 

b)مع الوشيعة  ( .3الشكل )  ('

 :ى الشكليمكن كتابة التوتر بين مربطي المكثف عل 

C 0 0u (t) U .cos(2 f t )  ، حيث
0f هو التردد الخاص للدارة.

 

  .للدارة ثابتة tEبين أن الطاقة  الكلية -3-2

تغير الطاقة  4يمثل منحنى الشكل  -2-2

المخزونة في الوشيعة بداللة  Emالمغنطيسية 

:ربطي المكثف بين م ucمربع التوتر

2

m CE f (u ) . 

حدد السعة ،  4عتمادا على منحنى الشكل ا     

C  للمكثف والتوترU0 . 

 وسعالتضمين : الجزء الثاني 

 

.  اء ددارة متكاملة منجزة للج Xحيث  5ننجز التركيب الممثل في تبيانة الشكل  ،نة الوسع إلحداث موجة هرتزية  مضم      

 .kملة هياكتناسب للدارة المتة الثابت

5التوتر  1Eطبق عند المدخلن    

1u (t)=6.cos(4.10 π.t)  وعند المدخل

2E   3التوتر

2u (t)=2.cos(8.10 π.t)+5.  توتر الخروجus(t) 

: المحصل عليه هو 
3 5

s 1 2u (t) k.u (t).u (t) 3[1 0,4.cos(8.10 t)].cos(4.10 t)    . 

 (.V)كل التوترات معبر عنها بالوحدة فولط 

 .حدد تردد الموجة الحاملة -3

 :ختر الجواب الصحيح ا   -2

 :هو  نةمضم  الالوسع القصوي للموجة    

 . 2V -ه          ؛    1,8V -د        ؛   3V -ج          ؛        4,2V -ب           ؛ 6V      - أ

 .تضمين جيد؟ علل جوابكط هل تحققت شرو -1   

 

0 

t(ms) 

25 

50 

50 100 

i(mA)   

  2الشكل 

(C1) 

(C2) 

(T) 

 5الشكل 

1E

 
2E

 

S
 

1u (t)

 2u (t)

 

su (t)

 

X  

0 
100 200 

2 2

Cu (V )   

0,1 

0,2 

mE (mJ)   

   4الشكل

 

0,25 

0,25 

0,5 

0,75 

0,5 

0,5 

0,5 
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 .بالنسبة للوسع 1cm/Vثالث دوال جيبية ومثل طيف الترددات باختيار السلم مجموع على شكل us(t)عبر عن  -4 

ذكر أن ن  ) 
1

cos( ).cos( ) cos( ) cos( )
2

a b a b a b   .) 

نة المدروسة ؟ علل م  من استقبال جيد للموجة المض ،المكونة من المكثف والوشيعة السابقين ،هل تمكن الدارة السدادة -5  

 .جوابك

 

 (نقط 5,5)الميكانيك 

 الجزءان األول و الثاني مستقالن

 

 حركة متزلج : الجزء األول 

 :خالل مرحلتينلمتزلج  Gيتطرق هذا الجزء من التمرين إلى نموذج مبسط لحركة مركز القصور   

 .حركة مستقيمية للمتزلج على مستوى مائل : المرحلة األولى  

 .السقوط الحر للمتزلج في مجال الثقالة المنتظم : ة الثانية المرحل 

 ، m= 60 kg: كتلة المتزلج   -: معطيات  

2g   : شدة الثقالة -              9,8m.s 

 .تأثير الهواءنهمل  

 

 المائل حركة المتزلج على المستوى :المرحلة األولى -3

في تزلج للمندرس حركة مركز القصور   

1 معلم 1
(O;i ; j مرتبط بمرجع أرضي نعتبره (

 .(1الشكل)غاليليا

مائلة (  P)لسكة مستقيمية  Sلبلوغ القمة    

23بزاوية   ، ينطلق بالنسبة للمستوى األفقي

حيث ،  Oالنقطة  بدون سرعة بدئية منالمتزلج 

60اوية كون زبحبل صلب ي   يكون مرتبطا 

الحبل على المتزلج قوة  يطبق. مع الخط األفقي

 .(1الشكل )اتجاهها مواز التجاه الحبلF جر ثابتة

لمركبتين المماسية و المنظمية لعلى التوالي NRو  TR ـبنرمز  . خالل هذه المرحلة يبقى المتزلج في تماس مع السكة    

Tبحيث سطح،ال لتأثير NR k. R معkو  معامل االحتكاك الصلبTR f 80 N . 

 

بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها  بتطبيق القانون الثاني لنيوتن -3-3

 :تكتب  Gمركز القصور لvسرعةال

dv f F
g.sin cos( ) 0

dt m m
     

  .بداللة الزمن  vتغير السرعة  2يمثل منحنى الشكل  -2-3   

  . Gحدد مبيانيا قيمة التسارع لحركة  -3-2-3

 .Fحدد شدة قوة الجر -2-2-3

 . kحدد قيمة  -1-3
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RS  03  

 مرحلة القفز : نية المرحلة الثا -2

  
 جديدا  أصالالسكة ، عند لحظة نختارها   فيغادر، ينفصل المتزلج عن الحبل ،( P) للسكة Sعند وصوله إلى القمة 

1-قيمتها و مع الخط األفقي  αزاوية الكون ت  Sv، بسرعة(  t=0)للتواريخ  

Sv =10m.s( 1الشكل.)
 

 (.1الشكل ) بالنسبة للخط األفقي θ=45°المائلة بزاوية (  ’P) لحظة سقوط المتزلج على السكة  Gموضع  Bن النقطة لتك  

;S;i) معلمللمتزلج  في ندرس حركة مركز القصور  j)مرتبط بمرجع أرضي نعتبره غاليليا. 

S,i)في المعلم  Gلحركة السقوط الحر ل  y(t) و x(t)للمعادلتين الزمنيتين  نيأثبت التعبيرين العددي -3-2     , j). 

2:  تكتب Gاستنتج أن معادلة المسار ل  -2-2 2y 5,8.10 x 0,42x . 
 .ةللقفز SBأوجد المسافة  - 1-2    

 حركة نواس بسيط:الجزء الثاني 

 والتي ننمذجها بنواس بسيط يتكون من ساق صلبة كتلتها  (le métronome) نعتبر آلة ضبط النبض الموسيقي   

mمثبت عليها في طرفها األسفل كرية صغيرة كتلتها  24,8cmمهملة وطولها  20g وأبعادها مهملة أمام. 

بين  ،رأسيى يتذبذب في مستو  θmزنه المستقر بزاوية عندما نزيح النواس عن موضع توا

)حول محور أفقي،  Bو Aموضعين حديين  )  يمر من النقطةO  ( 3الشكل .) ترسل اآللة

ترسل نفس االشارة عند وصول و  ،A الموضع إلىالكرية  صلعندما ت إشارة صوتية

 .Bإلى الموضع  الكرية

 .θ، باألفصول الزاوي  tس ، عند لحظة نمعلم موضع النوا

2g- :شدة الثقالة -:معطيات =9,81m.s؛ 

  نأخذ بالنسبة للتذبذبات ذات  الوسع الصغير- 
2

cos 1
2


   حيث  معبر عنه

؛ (rad)بالراديان
 

 

)عزم قصور النواس بالنسبة لمحور الدوران - )  2هوJ m. . 

      .نهمل االحتكاكات في هذا الجزء 
 
 

mنزيح النواس عن موضع توازنه المستقر بزاوية صغيرة  -3 8   من الموضع  و نحررهA  بدون سرعة بدئية عند

0tاللحظة 0. 

 . (Epp=0)مرجعا لطاقة الوضع الثقالية    Sنتمي إليه النقطةتوى األفقي الذي تالمسنختار 

 . gو  و  θو   mبداللة  الثقالية للنواس ، تعبير طاقة الوضع tأوجد، عند لحظة  -3-3

 .كية للنواسيالطاقة الميكان حدد قيمة -2-3     

 .θ(t)اعتمادا على دراسة طاقية، أثبت المعادلة التفاضلية للحركة التي يحققها األفصول الزاوي  -1-3     

 .للدور الخاص للنواس T0نرمز ب  -2    

 .الزمن و تحقق باستعمال معادالت األبعاد أن للدور بعد gو  بداللة  T0أعط تعبير  -3-2   

0t المدة المرسلة خالل استنتج عدد اإلشارات الصوتية .  T0حسب ا   -2-2   t t 10,25s    علما أن اإلشارة األولى المرسلة 

 . Bألول مرة ،عند وصول الكرية إلى النقطة  ، سمعت

(t)بين ،اعتمادا على انحفاظ الطاقة الميكانيكية ، أن السرعة الزاوية - 1


  عند لحظةt   عبر عنها بالعالقة ي: 
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حيث  

•

Sθ  السرعة الزاوية عند النقطةS. 
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C grc.tt- 2019 lJrJl i,,grrll - \uus+tt sjrJl u+Lrtl 6lssrTl
(+) t 1i; : i*abl tgldt{rr..., - rlargtl3 el+jrill :ôrlr -

(.bti 7 ) el+.Jsll : I ixldll

l$,,. ilI I IIc I rt*Il
o+.1li!1 ClillJl s-rJ- -l 'la.ll c..r.r.,. -.ljl , ijeTt ,-à+ cr i*'..!s]r *L.,,;Ëll illjls ôYt-,i-l ;- élt+trKll ,,:^ ,J-J-l

....*t$iJl çr.! drljtiJl rÈr{ J*^àri J

.elt-g.l:Kjl Uà,q l{+i,J-+ u$f Li.l+^16,ll ô)J=ill -à+ c.r;-,;.ill l,ie or crlrr

jtê æ. crt**.rt++f cju,ril sr.jltestt - f
;+;lEJl iJ.:Ul .F: el*l+-r:Kll ,.p,* cll- ê^ cJ'UB ç$tçaçO3 iir*lt çi p;rgJrSI eE-r.-f dr. |-t-I ,*Klt ùrSit

CaCOr,,, + 2HrOi*, -----+Ca,t[, + Corirr + 3HrOu,

it6 e f:0 iJâ.lll ri' . i\-r- + gæ ÉJdl t*l.cJ'ti3lt l.cJcj.jll egltæ;ttiF djy ej;!lor L,,Js

c)^jÀ . HrOfuql +Cl*, éL;rLtKll,Jà^ldLcL!-criyl-ri;"S-e64ç9*,l ÊJ$tSllcrUf-Él no 6$Jl

JÈ:i ldS.ill ,;s! d:.J .e+r^ *,;!*- ,nr O-rS:^lt O-+.51t I ,<Jl çltË jtè Ë,çt f+ .% =lggrnl r-+= -E*tr .J"
.iFjllllY+ ,*i-ri-llg-1lél U .rl,/S .f;Jy166,; æJt

: Cgll.É Ai$l jlXl L... r iJtll Ç_;r âa*ît 
"l.]iï qr$

f"- ,iî J+i'.r .P=1,02.10s Pa s T:25o C:298K
. tt.ll 

"'l;J ottiilt t-rtrtt

JsJj r )-lS ljtè Aitjll O_*5lt f ...ri dE jl.,à ûl É-Éx
.pv=nRT:oe âLlslt citjt-ill illslt âlJ,- ùi

. R = g, 3 1 J.K-r.mol-' ; il.lSll ôljlJl i+ll 14$ ç.t-t

,:l_jJl âllJl iJrL-;,J'liill çLjl cl:.rlt cjt 'i-t-l -l
x pi:!t.*y': gl ccrl.r-;l! ç-ll,'Jl dlàill ,J .rft al"tslt

(ô 0,5). x = 41,2.V(COr) : qisi t;Jà.1 ri" d'tiill

l dlElll
(ô 0,5). cJtli:ll . :' I ù.j t,,rt'r. !i. .r.s -!

ç; ,.J-il]u,lJl (T) fJilJt d:^J . tl:390s ALlll $Ê cJelilll l+"sÀ11iÊll .et.s:ll ç.lt ll ellàill *i r.r.s -J

(Ô 0,5).tr dr*ÀYl Ô15 elôll

rJL;rr.pl$l Uà.rl gJ/ drCs. i.U-fjp,4$J.Il git dirlr. i-Llr. - f[
cJ J-i .' iLi^ cJ.,L ri-r ç.rll cyg, él$. J.$;u d-J* 6-p.L- i-l-;.r Jl glu-lt r.,. çJEII e;pJt l5r d éJlil

.C!+u;éll,..J':â^l çJt-
.(Sr) dj- .È .t -.S i-r^ 100 4i^ L+-: , ;;.r. i 43;rl-1;t .Jr" , rLr Jl dBtJl

ç 25oC ;-,rl+'ll i.r-;r .rie el.l"rill ë.s ,'.d - :crtÈr

. K" =10-ra: ,tJl;rJt çt+lt _

V(COrXmL)

https://motamadris.ma/


O gr-,rtt- 2019 A$dl6JJl - tcrrlLri$ ser]tnl!.drgLirït
(+) I (i; : dÉkil ÊJldt {+.i - pr*^r<rlJ rLr;;ilt sirL -

Jll'j$-É HrOLr + Cl*,clu+ 'rKll1;Ë^lçil-,Ll*â1"-l:l (S,)d:ÊJr& V" =20mL ÊJtJil,i
4 clt".lt (1),J=il1 

"& 
t1.-*: .ûL^à"ll L,:.^-ll VA ê+Jl iJYq olc'fslf Urtl p11J*,Ë ê$! .C^ :2.10-2mol.L-r

.2 û{.itt
ûHi-j^ll *J' Jr--lt ù. É)l. eljr O3^

dr^ .K jS-É dltr$nl ùrJ3_tt G) : e)
i'. 9;ll ç.elill t$ : o-"-tt grilt

ijY+ priilr r-lkttd Mi*,/Mr,*,
.(3 rJsill;vo

dgJl i+:"Lll {31+4lSll il.rtJl çnSl -l
(ô 0,5).i-r.J'-ll olr çLil d-tJt

,*^ j3l*t VAE ÊJl tri!1. -r.r: -!
(mL)

(ir 0!25).jiLqill $c,-it"à^ll e!-*léll

i él$J^)rl C" ,JJ^tt j$-ÉttOi.x _S

(i,0,5).Co=lmol.L-' y5-r^Jl. à!:t I ùtJl

n(mL)

rj_lh- ,:* ç.rll1S,),ùLll i-".i!l+ -4

:l4L
d'tiil i-i+tl âritd.$ll iJ.rlJI +Kt -4-l

(i,0'25) . clJl 6^ é!li. r.U

pH ,(1) sLill,r-[c t.f-icl r.:.:s -{-!
(itr),25). (s,) dJ-ll

d,r*lCliJJjS-Ëll 6l+l* r.r.::- d-!

dJ*lr a [unî,*,], [Mu*,]
(io,s). (s,)

a-$ 6:S*t-a-a

(ô0,5) . pKo0{Hl(*r /Mr(*r)

(ô 0,5).pKo(Mï,*, /NH3("q))i+ ,â.:i}311 gl+:=:Jl dit-i*l.J ,Â,:. ti .s3i -5

(ô0r5).,-il-à"ll VAr+Jt ily+ [NHr,*,] rF éitCt sL.i"lt æ -6-1,/6

.J'lslt \,lrltopl s! us[Nnr,*,] C;r.]' i5it.(3):i(z),*+:"lr slr 11;d=iJtdil-,i-L 6,r,l-6-2

(ô0,5). pH=8,8in$ll
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4"ùiral\r8\
gJ-J.ll- 

-2019 
i;rt'.tt i..pSt - bJu'ttElt bJnlt çjLJI i,tri.Tt

(+) I 1i) ' {+.at+.,ttt phlt i+J - rls;sll3 *-!r;ill ;irt.r

dl*Jt*Juil6ll aà.. st tul,/Lr.J€SJl dÉlailt - t|I

J-r^lt '-.,S; r Vo:500mL 4-+- H3Oi,q, + C[,e!-,r+-,éll ,Jà^l çit- dJ-J o.rf+gJf ùl.ilt jt+jy

il+-r*ell ,5,rt-i3 jlê èl-il-Er).r .-É+ll .l-r+ ûÉt$J" d+!lJè Ogél cl^ c,Ur-r-,r:SI d^,!l . Co =5.10-2 mol.L-r

.5Yl rrr<yl tl.++ *,uKllCS j[; : dr.rlislYl .uî -11.*;

se\br
t Clrr*r /Cla"qi , HLr /Hr*,:L"r çrt+_x5lt JJLill lJÀ ,s Oulis"lt Ox/Red gE-3.r_.l*!t -

.lF:9,65.104 C.mol-l :çrt_!lt -

(ô 0,5). r;Yl -;13ç; &r-i çill 4Ji1+4SJl âI.i,^!l qisl -1

(ir 0,5) .A\-xstt CblJt llô d'liil elj.-*ll iLJJl çnsl -2

.I=0,50A iiii 
":r.i dtiJé _f.i , f -g iÀ=lll ù^ U)Lit , ClxSlt ciltsJt ;;l.r d y* -S

(ù 0,5).t=3Omin i!.llt ric i.J-Jt pH i+$ +31

(!i: Z.St l+.lcitt oy.lritt :Z Cx.Étr

.!Lfi.*ll L$l c)c.Li^lt i eU$)l c:lclii! t.y: iHelS-,.r!t _r iH e:u$;.Jt .tiE J$,J

.c.u-Éy I lHe l-l*!dl ûrsl J! e,r*-/l 6. r*j. dl 6Lsl clc.lii ç.:g

. lMeV =1,6022.10-t3 J r No =6,022.1t3 moft :j_plSjÀl i:uf-i ;Crt$u

(ô 0/5).61-$yl t+i clcl.iill rJrL- +Sl -1

(û0r5)(.r.r'Jt "lÀ'!,É Jl*-ËTlé) o+Ilt olsl.gYtg;r ua i.i.-lteLt-,pyt .r.u -t l-2
.ÈlJilt .Ji eJ^àlt j-iijl i--r- :6tJj]ll slKlt ,;-iilt etl+ itC LUlt iill" ç;rl.,i _l

.kl ijéJt c'l*Jùll clS g3 a g^ l-l ;tjilt iJ:S -$

.(A<20 iJKII "r:p)a$$t.e;ll çl+ll jt ij)t rrâi.J -C

.et-$ldlelô fne + lHe -----+'lc cJ'tclt-r

.ç.iS ç-r.1rr.J'w ç:Cl -,1tt'iiTI -r

: MeV io$,,'."-l r+liÇ i;[.tl LLr n dt^ri-tJ -3

(ô O,S).r:J*lt llSl B,\J!l iît-L -3-1

(i,0,5). et^.$Tl hÀ dlÊli: ,:Pi^Eli-itjll i61Lll -3-2

(ir 025).ej+JÉll g"" .sl3 cl-r ; p-r*-1.i" -r.r'll Lr. r-13 cJja 6LsYl cJ'W;çt .r:rc' MeV i"-:l! , ËJ.rJl ii$ll eiti-L4
ii_.rli. .r 6.-_rll oie ,jS.t .:1,-6)l J ic.U*lt ; iitu Ê.-j ( tonne d'équivalent pétrole) tep 6.s_ell dt d-J _5

.*,plo.Jl . il.lr 4;n{;,!.ill ciilLll

Et=4,69526

Ez=4,68456

3n+2

lH+in

lH" + otn
Es=4,66697
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O g**r'- 2019 4llkJl ôrrdl - t*.rrl+tl sCr ê.dr 41bi.rït' (ç) r (i) : lÉqJl rul*lt 4$ - r!.ofll3 rh.,Ëilt :!.rtr -

.cJ"l-Ë+ll çr bl: ùL él-É.1 cJ'ti: rt" i;-rJl 4,2.LOto I iJ"-sôJl elLtlt l1gp J3^i

rr. (r-1, ô_t^) 2 g CLr.iY ;_,1;Jl éllil ijÀLç âit.L ,Jc d..-.ll dl_pt i,ri él cj_r-Ë+lf 6UtT lul n ç y+
(ir 0,5). n .+:i .r.ù- ̂ .Éll rr. (.r-lr,J-r) 3 g e e*-,1!- SII

(!il$ rt+.Xslt : lCx.,slt

...Li" u: di.l* J ôL+,i3 3 cJiiS. : 1p;1 ô)*J. r)" L3LJéll i-;6;!t gi":.cr"+-J 4$t+J{Sll cil;l.rll ùrSr

:+_Fll tb or er-rs

.-É-r:4$i Pç ,.,L:ll çjtj3 iJ.t+i-l -

, fullÊ ftlÇ 6_;l.r çf 1:-r.-lt drq\èilt : i>ll ûl++$ll -

.q;.;"o i-. J," Llf+ii-l-

4+llj. ru,C illrl i.rr ota.ll l-ÂS" OJ -f

:i.,r I dsill çÊ d3*ll,/t+Jéll .,r<_,pll û:Sit

tB âS-ls' -:élt4Jj -Ëê,.F _r" "l_r 
_

t C â*^,,11 ,_,"i1 L.Cl ùiiK- -

.r Lr.. il;.l.tj n ai.:ll s.3l d_J* _

re&+Ld^ji^r t i^.ttùt! L'e ..*-r.id;1,-L+.ir_

r dqùi.u .cp,,:_f çj K _lt$ll etE _

. (t = 0)-e;Jlrill ).-i LÀ\rii iLsl s (l)e*-rtl çJK ett$t cë : R :Ro =lke i4$lr .È R L3ti^It Lr.. r
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