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              11ــ  10سية السنة الدراالعلوم الفيزيائية   في  4الرقم  الفرضالثانوية التأھيلية صح الدين ا�يوبي    
  ثث ساعاتمدة ا0نجاز              رياضية السنة الثانية بكالوريا علوم   نيابة إقليم أسفي               

                     ا�ستاذ : عل محداد

  

  ا?عتناء بتنظيم ورقة التحرير ضروري

  

  د ) 60(   الكيـــــــــــــــــــــمياء
  نقطة ) 7,5( 

  ا0مونياك غاز ، يتم الحصول عليه بتفاعل غاز ا0زوت وغاز الھيدروجين يستعمل في تحضير عدة مواد كيميائية . 

3NHتفاعل ا0مونياك  (aq)  حيث ينتج عنه أيونات الھيدروكسيد مع الماء جد محدودHO (aq)−  وأيونات ا0مونيوم

4NH (aq)+  .  

  يھدف ھذا التمرين إلى دراسة بعض خاصيات ا0مونياك خCل تفاعله مع الماء . 
BVنعاير حجما  10,0mL=  مونياكNمن المحلول المائي لB(S بواسطة محلول مائي  BCتركيزه المولي الحجمي  (

  لحمض الكلوريدريك 

3H O (aq) C (aq)+ −+ ℓ  2تركيزه المولي
AC 2,0 10 mol / L−= × .  

AEVنحصل على التكافؤ عند صب الحجم   7,5mL=  

I  ــ دراسة تفاعل المعايرة  
 (0,75) ) 1ــ أعط ا0سماء الموافقة لNرقام على التبيانة ، الشكل ( 1
  ــ أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل خCل المعايرة  2

  حمص المتدخلتين في ھذا التحول . \محددا المزدوجتين قاعدة 
  BC (0,75)ــ حدد قيمة  3

  من 1Lحجم غاز ا0مونياك الCزم لتحضير  Vــ حدد قيمة  4

)المحلول المائي لNمونياك   )BS  ( 0,75)  

mVنعطي  24L / mol=  الحجم المولي في شروط التجربة  

AVعند إضافة حجما ــ  5 5,0mL=  ل المعايرةCمن حمض الكلوريدريك خ  

BVإلى الحجم  10,0mL=  تركيزه من محلول ا0مونياك الموجود في الكأسBC  

pHــ متر إلى القيمة  pHيشير جھاز ال 25عند درجة الحرارة  =8,9 C°   

   fxباعتبار أن أنشئ الجدول الوصفي لھدا التفاعل عند ھذه اkضافة  1ــ  5

  (0,5)التقدم النھائي للتفاعل 
  (0,75). ماذا تستنتج ؟ سب قيمتھا ح. وا BVو  AVو  ACو  pHبدnلة  τنسبة التقدم النھائي أوجد تعبير  2 ــ 5

     أيون ا0مونيوم تكتب على الشكل التالي :  /ا0مونياك  للمزدوجة ApKبين أن الثابتة  3ــ  5
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 (1)    أيون ا0مونيوم /للمزدوجة ا0مونياك  ApKأحسب 

II  ــ تتبع المعايرة الحمضية ــ القاعدية باستعمال كاشف ملون  
pHالمحلول عند التكافؤ القيمة  pHيعطي قياس  5,7= 

  (0,25)في الجدول أسفله الكاشف ا0كثر مCئمة kنجاز المعايرة . ــ عين من بين الكواشف الملونة المشار إليھا  1
  منطقة اnنعطاف   الكاشف الملون 

6,2  أحمر المثيل  4,2−  
8,4  أحمر الفينول 6,6−  

10  فينول فتاليين  8,2−  
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ــ أحسب النسبة  2
[ ]3

4

NH

NH+  
    (0,75)في المحلول المحصل عند التكافؤ  

  (0,5)ــ استنتج النوع الكيميائي المھيمن  3

  اء ـــــــــــــــــــالفيزي
 نقط ) 3(    دقيقة ) 20انتشار موجة ميكانيكية طول حبل (  1التمرين 

 Cطوله تثبت حبL 140cm= مرنا بالطرفS  لشفرة معدنية مھتزة ترددھاN 25Hz=  خرwبينما نضع على الطرف ا ،
  كمية كافية من القطن . 

tفي اللحظة  للحبل ، فتنتشر طول الحبل  Sجيبية في الطرف موجة متوالية ، يحدث اnھتزاز الرأسي للشفرة  =0
  بدون إخماد وبدون انعكاس . 

0t) مظھر الحبل في لحظات ذات تواريخ مختلفة 1يمثل الشكل ( 0s=  2و
1t 5,0 10 s−= 2و  ×

2t 8,0 10 s−= و  ×
1

3t 1,4 10 s−= ×  .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (0,25) ــ ما ھو دور القطن في ھذه التجربة ؟  1
  (0,5)قيمة طول الموجة المدروسة .  λ، ثم عين مبيانيا  λــ أكتب تعريف طول الموجة  2
  (0,5)سرعة انتشار الموجة طول الحبل . Vأحسب ــ  3
  (0,5)بمطھر الحبل الموافق لھا . itأقرن كل لحظة ذات تاريخ ــ  4

29,0بتأخر زمني  Sمن الحبل حيث أنھا تھتز بالنسبة للطرف  Mــ نعتبر نقطة  5 10 s−θ =  SMأحسب المسافة  . ×
  S  .(0,5)عن الطرف  Mالتي تفصل النقطة 

tــ عند اللحظة  6 0,14s=  تتوقف الشفرة المھتزة عن الحركة  

1tنتيجة عطب ما ، مثل مظھر الحبل عند اللحظة  2,0 10 s−=   باستعمال  ×
 (0,75)نفس السلم السابق . علل جوابك  

  و دارة كھريائية  RCالدراسة الطاقية لدارة  2التمرين 
  نقط ) 6,5(  د )RLC   )75متذبذبة 

  خCل حصة تجريبية أنجزت مجموعة من التCميذ التركيب الكھربائي
  :  العناصر التالية  ) والمتكون من2الممثل في الشكل ( 

Eــ مولد التوتر المستمر قوته الكھرمحركة  4,0V=   
Rــ موصل أومي مقاومته  20= Ω   
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Cــ مكثف سعته  2,0 F= µ   

   rومقاومتھا  Lــ وشيعة معامل تحريضھا 
  )  2) و (1قابل للتأرجح بين موضعين (ــ وقاطع التيار 

I  ــ الدراسة الطاقية للمكثف  
  ) عند1إلى الموضع ( K، نؤرجح قاطع التيار المكثف غير مشحون 

  ) ،  t=0لحظة نختارھا أصC للتواريخ ( 
التوتر بين  Cu التوتر بين مربطي الموصل ا0ومي و Ruــ بعد نقل التبيانة إلى ورقة تحريرك ، مثل عليھا التوترين 1

 (5 ,0)في اnصطCح المستقبل مربطي المكثف ، 
في ھده الحالة .  0Qشحنة المكثف قيمة عندما يشحن المكثف كليا ؟ علل جوابك واستنتج  Cuــ ما قيمة التوتر  2

(0,5)  

2ــ بين أن تعبير الطاقة المخزونة في المكثف خCل الشحن ھو  3
e

1
E q(t)

2C
شحنة المكثف عند  q(t)بحيث أن  =

:  Pنذكر بتعبير القدرة اللحظية .  tاللحظة 
dW

P
dt

= ( 0,5)  

eEــ استنتج التعبير الحرفي ل  4 (max)  لةnالقيمة القصوية للطاقة المخزونة في المكثف ، بدC  0وQ  واحسب

  (5 ,0)قيمتھا 
II  ــ دراسة الدارةRLC   

t) ونأخذ ھذه اللحظة أصC للتواريخ (2إلى الموضع ( Kعندما يشحن المكثف كليا ، نؤرجح قاطع التيار  ) ، فيفرغ =0
   .  tبدnلة الزمن  q(t)يمثل الشكل جانبه تغيرات شحنة المكثف المكثف في الوشيعة . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (0,25)علل جوابك ما اسم الظاھرة التي تبرزھا ھده التجربة ؟  ــ  1
، أحسب معامل  LCللدارة   0Tيساوي الدور الخاص RLCــ علما أن شبه الدور للذبذبات الكھربائية للدارة  2

  (0,5)للوشيعة .  Lالتحريض 
  (0,5).شحنة المكثف  q(t)ــ أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققھا  3

2TdEبين أن ــ  4
(R r)i

dt
= −   تمثل iتمثل الطاقة الكلية في الدارة و  TEحيث  +

  (0,5)التيار المار في الدارة .  
tــ الطاقة الكلية للدارة عند اللحظة  5   ھي الطاقة القصوية المخزونة في  =0

eEالمكثف  (max)  .  

   %25نفترض أن الطاقة الضائعة بمفعول جول خCل شبه دور واحد ھي  1ــ  5

eEمن الطاقة الكلية للدارة  (max)  أحسب النسبة .n 1

n

Q
Q

nو  nQحيث أن  ++++ 1Q +   

 q(t)  .(0,75)القيمتين القصويتين الموجبتين المتتاليتين ل  
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0Qكم من شبه دور نحتاج تقريبا لكي يصبح وسع التذبذبات يساوي  2ــ  5 / 100 (0,75)  

III  ــ صيانة التذبذبات الكھربائية للدارةRLC   
 للحصول على تذبذبات مصانة نضيف على التوالي ، إلى التركيب السابق ، 

)مولد يزود الدارة بتوتر يتناسب اطرادا مع شدة التيار المار فيھا  )gu ki=  .  

  (0,75)للمكثف  q(t)ــ أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققھا الشحنة  1

kالقيمة  kتكون التذبذبات مصانة عندما تأخذ ــ  2 30= Ω أحسب . r (5 ,0) الوشيعة  . مقاومة  
  د) 30(  ن ) 3تضمين الوسع ( : 3التمرين 

1852mλطول موجتھا  Grande ondeتستعمل محطة إذاعية لبث برامجھا بتضمين الوسع موجة كبيرة  nستقبال  . =
  ھذه الموجة بواسطة جھاز الراديو نستعمل سلسلة إلكترونية تتكون من عدة أجزاء ممثلة في الشكل أسفله . 

8cنعطي سرعة الموجات الكھرمغنطيسية في الھواء :  3 10 m / s= ×   

0fعلى التوالي :  LCالتردد الخاص لدارة متذبذبة  1 / 2 LC= π  

  255kHzو  150kHzة للموجات الكبيرة تردداتھا محصورة بين بالنسب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (0,25)ــ بين أن الموجات المنبعثة من ھذه المحطة تنتمي بالفعل إلى الموجات الكبيرة  .  1
ــ kرسال معلومة ( البرنامج) 0بعد مسافة ننجز عملية تضمين الوسع وذلك بتضمين وسع توتر جيبي ذي تردد عال  2

يسمى بالحامل بواسطة ھذه المعلومة والتي تسمى باkشارة المضّمِنة . اkشارة المحصل عليھا بالتضمين تسمى 
mUباkشارة المضمَّنة  (t)  .mf  شارة المضّمِنة وkتردد اpF  . شارة المضمَّنةkتردد ا  

)التوتر المضمَّن المحصل عليه بعد عملية التضمين تعبيره ھو كالتالي :  )( ) ( )3 3
su (t) 3 1 0,6cos 9 10 t cos 366 10 t= + × π × π  

  من خCل ھذا التعبير حدد : 
  (0,25)تردد الموجة المضّمِنة  1ــ  2
   (0,25) تردد الموجة المضمَّنة 2ــ  2

mmaxنسبة التضمين  3ــ  2 mmin

mmax mmin

U U
m

U U

−
=

+
  (0,5). ما ھو استنتاجك ؟  

  ــ استقبال اkشارة المضمَّنة  3
  III  ((0, 5)و  IIو  Iحدد أسماء ا0جزاء الثCث للسلسلة اkلكترونية (  1ــ  3
Cالتي تمكن من انتقاء الموجات المنبعثة من المحطة اkذاعية . نعطي  Lأحسب قيمة  2ــ  3 0,47 F= µ (0,5)  

  .  'Cومكثف سعته  'Rالمكون من موصل أومي مقاومته  'R'Cمن صمام ثنائي ودارة كشف الغCف  IIــ يتكون الجزء  4
  ا0ومية والمكثفات : نتوفر داخل المختبر على عدد محدود من الموصCت 

1 2 1 2R 10k ,R 100k ,C 0,47 F,C 0,47nF= Ω = Ω = µ =  

C)، معلC جوابك ، مزدوجة أو مزدوجات  ′Rو  ′Cاختر من بين ھذه القيم ل  ',R التي تمكن من إزالة التضمين  ('

        بشكل جيد بالنسبة للمحطة اkذاعية المدروسة . 
  وفقمك هللاوفقمك هللاوفقمك هللاوفقمك هللا




