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من الماء  V2مـــع حجم  C1تركیزه المولي 

في الوسط التفاعلي في لحظات زمنیة مختلفة مكنتنا من الحصول على 
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                                              تقني ریاضي                           

  اختبار   في  مادة  العلوم  الفیزیائیة
    االول   الموضوع

V1=100ml  من محلول لیود البوتاسیوم(K
+

(aq)+ I
-
(aq))  تركیزه المولي

 . C2=0.3mol/Lتركیزه المولي 

nt (Iو  nt(H2O2)متابعة تغیرات كمیة المادة للمتفاعالت 
-
في الوسط التفاعلي في لحظات زمنیة مختلفة مكنتنا من الحصول على  (

g(t)  = nt (Iو   
-
  .1الممثلین في الوثیقة  (

اكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتحول الكیمیائي الحاصل علما أن 
 و (H2O2(aq)/H2O(l)): المشاركتین في التفاعل ھما

  .اعتمادا على البیان و جدول التقدم 
V. 

 

 . 2و 1انسب لكل منحنى البیان الموافق من بین البیانین 

 .tفي اللحظة   عرف السرعة الحجمیة للتفاعل   

):بین ان عبارتھا تكتب على الشكل )
dt

Idn

V
v vol

−

−=
2

أحسب و   1

  .و أحسب قیمتھt1/2 زمن نصف التفاعل 

   (E=12v)المثالي للتوتر  القوة المحركة للمولد

1-:    
واالمبرمتر  U=10Vنعلق القاطعة، وبعد مدة یستقر الفولطمتر عند القیمة 

اذا علمت ان الطاقة المخزنة في الوشیعة عندئذ ھي 

t=0. 

  ).R2التوتر بین طرفي (   U2اكتب المعادلة التفاضلیة للمتغیر

�� یعطى حل ھذه المعادلة التفاضلیة من الشكل  � ���
�
�  

  .بداللة ممیزات الدارة Aو 
بعد فتح القاطعة مثلنا تغیرات الطاقة في الوشیعة بداللة الزمن 

  :باستغالل البیان، اوجد 

  .  t=0قیمة التوتر بین طرفي الوشیعة عند اللحظة 
t=0,8ms .  

volv
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 وزارة  التربیة  الوطنیة

تقني ریاضي                            ریاضي ،: الشعبة 
 ساعات و نصف

  : التمرین األول 

100ml=حجما  t=0نمزج في اللحظة 

تركیزه المولي  H2O2 األكسیجیني 
متابعة تغیرات كمیة المادة للمتفاعالت 

f (t)  =)    nt (H2O2المنحنیین 

اكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتحول الكیمیائي الحاصل علما أن  .1
المشاركتین في التفاعل ھما (ox/red)الثنائیتین 

(I2(aq)/ I
-
(aq)). 

 .انشئ جدوال لتقدم التفاعل .2

اعتمادا على البیان و جدول التقدم   .3
V2و  C1احسب كل من   .أ 

 .استنتج المتفاعل المحد  .ب 

انسب لكل منحنى البیان الموافق من بین البیانین   .ج 
 .1اكمل رسم البیان   .د 

عرف السرعة الحجمیة للتفاعل       -أ    -4

بین ان عبارتھا تكتب على الشكل  -ب

 . قیمتھا عند  

زمن نصف التفاعل  عرف  -ج 
 :02التمرین

القوة المحركة للمولد : المعطیات
1-نركب الدارة المبینة في الشكل 

نعلق القاطعة، وبعد مدة یستقر الفولطمتر عند القیمة  -1
اذا علمت ان الطاقة المخزنة في الوشیعة عندئذ ھي .  I=0,1Aعند القیمة 
EB=1mJ.  

  . L ; r ; R1اوجد قیم كل من 
t=0نفتح القاطعة عند اللحظة  -2

اكتب المعادلة التفاضلیة للمتغیر) ا  

یعطى حل ھذه المعادلة التفاضلیة من الشكل ) ب  
و   τاوجد عبارات الثوابت        

بعد فتح القاطعة مثلنا تغیرات الطاقة في الوشیعة بداللة الزمن  -3
باستغالل البیان، اوجد ).      2-الشكل(

  .R2قیمة ) ا     
قیمة التوتر بین طرفي الوشیعة عند اللحظة ) ب    
t=0,8msشدة التیار في اللحظة  )ج    

  
  

  :03مرینالت

0=t



  

 

تنتج الطاقة الشمسیة عن تفاعل االندماج ألنویة  الھیدروجین ،حیث یعمل الفیزیائیون على إنتاج الطاقة النوویة من تفاعل 

 و یتولد عن تفككھا أحد نظائر الھیلیوم 

عدد األنویة  عند  Nلیكن   t=0نواة عند اللحظة  
 

المحددة في المنحنى المجال الذي یتضمن األنویة التي یمكن أن تخضع 

    	
 		 → 	 	 
	 ����
�

�
�

�
� 

  . من ماء البحر 
1mالمستخلص من  قیمة الطاقة الممكن الحصول علیھا من تفاعل إندماج الدوتریوم

3 

	�� ���
�  = 1,00866 u  

m( 	�� )=2,01355 u ;        m(

 . (S1)بروتوكوال تجریبیا لتحضیر المحلول 

,����)بواسطة حمض كلور الماء ����، 
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تنتج الطاقة الشمسیة عن تفاعل االندماج ألنویة  الھیدروجین ،حیث یعمل الفیزیائیون على إنتاج الطاقة النوویة من تفاعل 
  ��	و التریتیوم   ��	 الدیتیریوم:  االندماج لنظیري الھیدروجین 
و یتولد عن تفككھا أحد نظائر الھیلیوم  β-حسب النمط اإلشعاعي  ��	تتفكك  نواة التریتیوم  

 . أكتب معادلة ھذا التفكك 
نواة عند اللحظة   N0تحتوي على  ��	لدینا عینة مشعة من أنویة التریتیوم 

 .بداللة الزمن   lnN  المقابل تغیرات )1(یمثل المنحنى 
  t ½ زمن نصف عمر التریتیوم. 

 Aتغیرات طاقة الربط لكل نویة بداللة عدد النویات  

المحددة في المنحنى المجال الذي یتضمن األنویة التي یمكن أن تخضع ) 3(،)2(،)1(عین من بین المجاالت 
 علل جوابك ؟.لتفاعالت االندماج 

   	�:التریتیوم كما یلي   الدیتیریوم وتكتب معادلة  االندماج لنواتي 
من ماء البحر  1Lانطالقا من  الدیتیریوممن  33mgیمكن استخالص 

قیمة الطاقة الممكن الحصول علیھا من تفاعل إندماج الدوتریوم MeVأحسب بالـ 
 .التریتیوم من ماء البحر ، و ذلك مع 

��          ; u 1,00866 =: معطیات 	��
�  = 4,00150 u 

;        m( 	�� )=3,01550 u ;     1u =1,66x10
-27

kg =931,5MeV/c

 :الكتلة المولیة لالمونیاك 

                                      
ρeau = 10

3
 g/L          

NH  في كثیر من منتوجات
   كثافتھ  (S0)التنظیف نجدھا على شكل محلوال تجاریا لیكن 

من     p = 20%ویحتوي على نسبة كتلیة 
  g 20یوجد    (S0)من المحلول 

C   للمحلول التجاري ثم اثبت
C0 = 10,8 mol/L   

النجاز معایرة حمضیة  
اساسیة نظرا لتركیزه الكبیر جدا لذلك نعمل على 

بروتوكوال تجریبیا لتحضیر المحلول اقترح .  (S1)مرة فنحصل على محلول  1000
بواسطة حمض كلور الماء (S1)من المحلول    Vb = 20 mlنعایر الحجم 

تنتج الطاقة الشمسیة عن تفاعل االندماج ألنویة  الھیدروجین ،حیث یعمل الفیزیائیون على إنتاج الطاقة النوویة من تفاعل 
االندماج لنظیري الھیدروجین 

I.   تتفكك  نواة التریتیوم
أكتب معادلة ھذا التفكك  -1
لدینا عینة مشعة من أنویة التریتیوم  -2

یمثل المنحنى .  tاللحظة  
 ½حدد •

II.  2(المنحنى یمثل( 
عین من بین المجاالت  -1

لتفاعالت االندماج 
تكتب معادلة  االندماج لنواتي  -2

یمكن استخالص 
أحسب بالـ  �

من ماء البحر ، و ذلك مع 
 

معطیات

kg =931,5MeV/c
2 

  
  :04التمرین

الكتلة المولیة لالمونیاك :  المعطیات
                                 M(NH3) = 17 g/mol       

         g/L: الكتلة الحجمیة للماء 

  NH3ذو الصیغة   یوجد االمونیاك

التنظیف نجدھا على شكل محلوال تجاریا لیكن 
d= 0,92 ویحتوي على نسبة كتلیة

من المحلول    g 100االمونیاك ،اي في 
  .من االمونیاك 

C 0اوجد عبارة التركیز  )1
 mol/L 10,8 =: ان قیمتھ ھي 

 

 (S0)ال یصلح المحلول  )2
اساسیة نظرا لتركیزه الكبیر جدا لذلك نعمل على 

1000 (S0)تخفیف المحلول 

نعایر الحجم  C 0للتحقق من القیمة  )3



  

 

 .4متریة على المنحنى الممثل في الشكل 

KA  لنفس الثنائیة  

 g  = 10 m/s2تعطى 

 x1(t)مخطط المسافات 
 .المتحصل علیھ 

بجسم اخر  (S1)نعوض الجسم 
(S2) كتلتھm2 مجھولة حیثm1 

m2�ونعید التجربة في نفس  
في ) 2(الظروف یمثل المنحنى 

مخطط المسافات ) 3(الشكل 
x2(t)    المحصل علیھ.  

عین انطالقا من المنحنیین ) 2-1
قیمة كل من الدور  )2(و ) 1(

و   m1الموافق للكتلة  T01الذاتي 

π
2  (  

t0 = 0  وt1=1s   

�  
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متریة على المنحنى الممثل في الشكل    PHنحصل بواسطة قیاسات ف، 
H3Oو   NH3(aq)اكتب المعادلة المعبرة عن تفاعل المعایرة بین 

+
(aq)   .  

  . عین بیانیا احداثیات نقطة التكافؤ
  .  C 0واستنتج قیمة  (S1)للمحلول 
NH4)للثنائیة 

+
/NH3)    واستنتج قیمة ثابت الحموضةA

  .جد عبارة ثابت التوازن لتفاعل المعایرة واحسب قیمتھا ثم استنتج

  دراسة حركة جسم صلب فوق مسوى مائل 

  Gو مركز عطالتھ    m1كتلتھ   (S1)جسما صلبا 
سبة بالن αفینزلق بدون احتكاك على مستوى مائل بزاویة 

, )لدراسة حركة الجسم نختار معلما حیث باالرض مرتبطا  �"!
  .(O)مركز عطالة الجسم یتواجد عند المبدا 

 شدة الثقالة  gو  αبتطبیق القانون الثاني لنیوتن اوجد عبارة التسارع بداللة 
من التوصل الى عبارة سرعة   (S1)مكنت الدراسة التجریبیة لحركة الجسم 

      مركز عطالة الجسم بداللة الزمن حیث
                                         V =-5 t + 4          (m/s)  

تعطى  αاحسب قیمة   aالتسارعو   v0 السرعة االبتدائیة
  )نابض –جسم صلب  (دراسة الحركة االھتزازیة 

بطرف نابض حلقاتھ    m1=0,2 kgالسابق ذي الكتلة 
نحصل على جملة مھتزة افقیة حیث  kغیر متالصقة وكتلتھ مھملة ثابت مرونتھ 

عند التوازن یكون النابض غیر ،ینزلق الجسم على المستوى االفقي بدون احتكاك 
افقیا عن وضع    (S1)نزیح الجسم .الجسم في مبدأ  الفواصل 

ثم نحرره بدون سرعة ابتدائیة عند اللحظة   xmaxتوازنھ في الجھة الموجبة بالمسافة 

  x(t)  المعادلة التفاضلیة للحركة التي تحققھا الفاصلة 

) 3(في الشكل  )1(یمثل المنحنى ,نسجل بواسطة جھاز مناسب حركة الجسم 

  .استنتج تاثیر قیمة الكتلة على الدور الذاتي 

m    تكتب:   #� � #$ %&'(&')	
*
�

    m2احسب قیمة  

2ناخذ ( N /m   k  12.5 = : وتحقق بان ثابت مرونة النابض ھ
 = 10 

 0 =بین اللحظتین    (S1)اوجد عمل القوة التي یطبقا النابض على الجسم  

+�    وعبارتھا تكتب على الشكلبین ان طاقة الجملة ثابتة   � �
�,-�

�

 .في الحقیقة الجسم یخضع لقوى احتكاك ضعیفة خالل الحركة 

،  Ca=0,018mol/lتركیزه 
اكتب المعادلة المعبرة عن تفاعل المعایرة بین  )3-1
عین بیانیا احداثیات نقطة التكافؤ) 3-2
للمحلول    Cbاحسب التركیز ) 3-3
للثنائیة  PKAعین بیانیا قیمة ) 3-4
جد عبارة ثابت التوازن لتفاعل المعایرة واحسب قیمتھا ثم استنتج) 3-5
  

 :05التمرین

دراسة حركة جسم صلب فوق مسوى مائل :1111الجزء 

جسما صلبا    t= 0نرسل عند اللحظة 
فینزلق بدون احتكاك على مستوى مائل بزاویة  v0بسرعة ابتدائیة 
لدراسة حركة الجسم نختار معلما.للمستوي االفقي 

مركز عطالة الجسم یتواجد عند المبدا   t=0عند 

بتطبیق القانون الثاني لنیوتن اوجد عبارة التسارع بداللة  )1
مكنت الدراسة التجریبیة لحركة الجسم  )2

مركز عطالة الجسم بداللة الزمن حیث
                                        

السرعة االبتدائیة حدد معلال جوابك قیمة
دراسة الحركة االھتزازیة  :2الجزء 

السابق ذي الكتلة   (S1)نثبت الجسم الصلب 
غیر متالصقة وكتلتھ مھملة ثابت مرونتھ 

ینزلق الجسم على المستوى االفقي بدون احتكاك 
الجسم في مبدأ  الفواصل  مشوه ومركز عطالة

توازنھ في الجھة الموجبة بالمسافة 
t = 0   ,  

المعادلة التفاضلیة للحركة التي تحققھا الفاصلة  اوجد )1
نسجل بواسطة جھاز مناسب حركة الجسم  )2

T02   للكتلةm2 , استنتج تاثیر قیمة الكتلة على الدور الذاتي

m2 بین ان عبارة) 2-2

تحقق بان ثابت مرونة النابض ھ) 2-3
اوجد عمل القوة التي یطبقا النابض على الجسم   )2-4

بین ان طاقة الجملة ثابتة  ) 2-5

في الحقیقة الجسم یخضع لقوى احتكاك ضعیفة خالل الحركة  )3



  

 

   .(S1) الجسم یحمل 

       K=2,18ھو 

یتكون النصف الثاني للعمود من صفیحة من الرصاص مغمورة جزئیا في محلول مائي 

  .اكتب المعادالت النصفیة اإللكترونیة الحادثة عند نصفي كل عمود ثم استنتج  معادلة التفاعل المنمذجة للتحول في العمود

  .عندما یتوقف العمود عن اإلشتغال

بالتوفیق والنجاح في    
البكالوریا
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 معلال تمثیلك    x =f(t)مثل شكل المعادلة الزمنیة للحركة 

یحمل النابض   لماكیف یدعى ھذا النمط من االھتزازات ؟ حدد دور الحركة 

F=96500 C/mol  

M(Sn)=120 g/mol  

:.��/� 
 01�23�
�� � .��23�

�� 
 01� ھو           �
بواسطة جسر ملحي لكلور  قصدیر بوصل نصفي العمود

توتیاء مغمورة جزئیا في محلول مائي یتكون النصف األول للعمود من صفیحة من ال

C1=10
-1

mol/l   و حجمھV=50ml .  
یتكون النصف الثاني للعمود من صفیحة من الرصاص مغمورة جزئیا في محلول مائي 

C2=10تركیزه 
-2

mol/l   و حجمھV=50ml . 

  )الشكل.( Kیركب بین قطبي العمود ناقال اومیا و امبیرمتر و قاطعة للتیار 
  .ثابتة Iفیمر بھا تیار كھربائي شدتھ 

  .باعتماد معیار التطور التلقائي حدد جھة تطور الجملة الكیمیائیة المكونة للعمود
  ما الرمز اإلصطالحي للعمود المدروس؟

اكتب المعادالت النصفیة اإللكترونیة الحادثة عند نصفي كل عمود ثم استنتج  معادلة التفاعل المنمذجة للتحول في العمود
    F ;tf ;I:لتطور الجملة الكیمیائیة بداللة

  .لحظة اإلستھالك الكلي للعمود
  :تكتب كما یلي

45 � �6
7 %

8)�98(
9�$ * :																																		   

I=1mA 
عندما یتوقف العمود عن اإلشتغال قصدیرلكتلة صفیحة ال mΔ التغیر 

بالتوفیق والنجاح في   
 البكالوریا

مثل شكل المعادلة الزمنیة للحركة   ) أ
كیف یدعى ھذا النمط من االھتزازات ؟ حدد دور الحركة   ) ب

  
 

  :06التمرین
  :المعطیات

 F=96500 C/mol:ثابت فارادي

 M(Sn)=120 g/molالكتلة المولیة لعنصر التوتیاء 

:للتفاعلالمنسوب ثابت التوازن 
قصدیر بوصل نصفي العمود -ینجز العمود رصاص

>�;)األمونیوم 
�; ����.  

یتكون النصف األول للعمود من صفیحة من ال 
 الثنائي لكلور التوتیاء

 �Sn@A�� 
 2Cl��  تركیزهmol/l 

یتكون النصف الثاني للعمود من صفیحة من الرصاص مغمورة جزئیا في محلول مائي 
 الثنائي لنترات الرصاص
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یركب بین قطبي العمود ناقال اومیا و امبیرمتر و قاطعة للتیار 
فیمر بھا تیار كھربائي شدتھ   t=0نغلق الدارة عند اللحظة 

باعتماد معیار التطور التلقائي حدد جھة تطور الجملة الكیمیائیة المكونة للعمود -1
ما الرمز اإلصطالحي للعمود المدروس؟ -2
اكتب المعادالت النصفیة اإللكترونیة الحادثة عند نصفي كل عمود ثم استنتج  معادلة التفاعل المنمذجة للتحول في العمود -3
لتطور الجملة الكیمیائیة بداللة  xfعبر عن التقدم النھائي  -4

لحظة اإلستھالك الكلي للعمود tfحیث     
تكتب كما یلي tfبین ان عبارة اللحظة  -5

																																														
I=1mAاذا علمت ان  tfاحسب قیمة     

التغیر  F ;tf ;I ;Mاوجد بداللة  -6
  
  
  

  


