
1 
 

0.5 
1 

1 
0.5 
1 

1.5

المملكة المغربية              
الوطنية    التربية وزارة

                   
                               

                                  

)ةطنق 14(    زتصنيع نكهة المو: الموضوع األول  
دراسة أولية للتفاعل الكيميائي -)1  

الصناعة الغدائية فانه يتم اللجوء  و نظرا لكثرة استعمالها في مجال في فاآهة الموز وبنسبة قليلة عييبشكل طبنكهة الموز  توجد
: ذي الصيغة نصف المنشورة التالية" انوات البوتيل ايث"أو" أسيتات البوتيل"على شكل مرآب عضوي يسمى  إلى تصنيعها

 
  

 

.إلى أي مجموعة آيميائية ينتمي أسيتات البوتيل) 1-1
الكيمائيوذلك وفق معادلة التفاعل  )B(وآحول  )A( انطالقا من حمض آربوآسيلي )E( يمكن تصنيع أسيتات البوتيل) 1-2

2A B E H O+ +      :التالية 
.)B(و  )A(من بين المرآبات الكيميائية التالية حدد آل من المرآبين

 آحول حمض آربوآسيلي
ثانويكيحمض الم  HCO2H أول-1-بوتان  CH3–CH2–CH2–CH2–OH 

 CH3–CH2–OH ايثانول CH3–CO2H حمض االيثانويك

انويكتحمض البو  CH3–CH2–CO2H أول- 1- بروبان  CH3–CH2–CH2–OH 
 

تصنيع أسيتات البوتيل  -)2
:حيث نمزج في آأس  )B(والكحول  )A(انطالقا من الحمض آربوآسيلي  )E( أسيتات البوتيل تصنيع نقترح فيما يلي

0.10mol آمية مادته )B(من الكحول   BV 9.2mL= AV وحجم )A(من الحمض الكربوآسيلي   5.8mL= حجم -
.نضيف بعض القطرات من حمض الكبريتيك المرآز -
.يحتوي على الماء المثلج حتوي على الخليط التفاعلي في إناءنضع الكأس الم -
:معطيات 

  
 

 

 

 
.ما اسم هده العملية ؟ محتوي على ماء مثلج إناءلماذا يتم وضع الكأس المحتوي على الخليط التفاعلي في  )2-1
 ؟ ماهو الدور الذي يلعبه حمض الكبريتيك أثناء عملية التصنيع )2-2

. AV 5.8mL= الموجودة في الحجم )A(أحسب آمية المادة البدئية للحمض الكربوآسيلي ) 2-3
. maxX األقصىثم حدد قيمة التقدم .الجدول الوصفي للتحول الموافق لمعادلة التفاعل الكيميائي ءأنشى) 2-4

  M (g.mol-1)   الكتلة المولية ρ (g.mL-1)      الكتلة الحجمية   
 

A 60 1,05 
B 74 0,81 
E 116 0,87 
 1,00 18 الماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ةطنق14(الكيمياء  

مادة الفيزياء والكيمياء

شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية

 

2009/2008:السنة الدراسية  

7:المعامل  

ساعات3:مدة االنجاز  
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المتبقي الكربوآسيلي معايرة الحمض -)3
نضع .الكمية من الخليط حيث يحتوي آل أنبوب على نفس اختبارنحرك الخليط البدئي قليال ثم نوزعه على عشرة أنابيب 

  معينةعند لحظات  .t=0عند اللحظة ميقتالنشغل ثم  T 80 C= ° في إناء آخر به ماء درجة حرارته في آن واحد العشرة األنابيب
نعاير آل من حمض الكبريتيك والحمض الكربوآسيلي ثم  ختبار من جديد إلى اإلناء المحتوي على الماء المثلجأنبوب اآل نعيد 

1C 1mol.L−=  موليالترآيزال الموجودين في آل أنبوب بواسطة محلول هيدروآسيد الصوديوم ذي 
 ةيرالالزم لمعا  V مكنت دراسة موازية من تحديد الحجم عد مدة زمنية معينة نحصل على النتائج المبينة في الجدول أسفله حيثب

.فقط الكربوآسيلي الحمض محلول هيدروآسيد الصوديوم الالزم لمعايرة من qeV  مالحج دحمض الكبريتيك وبالتالي تحدي
t ( min) 0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 
Veq ( mL) 10,0 6,3 5,0 4,4 4,0 3,7 3,4 3,3 3,3 3,3 

 
.لمعايرة الحمض الكربوآسيلي بمحلول هيدروآسيد الصوديوم ةقاعدة الموافق -أآتب معادلة التفاعل حمض) 3-1
.Cو  qeV بداللة tحدد آمية مادة الحمض الكربوآسيلي الموجودة في آل أنبوب عند اللحظة ) 3-2

) )B(من الكحول BV 9.2mL=   و )A(من الحمض الكربوآسيلي    AV 5.8mL= ( النسبة للخليط البدئيب

eqx 0.10 10C.V= − :يكتب على الشكل tبين أن تعبير التقدم عند اللحظة ) 3-3

الكيميائي   تحولتتبع التطور الزمني لل -)4
نخط المنحنى  ئج التجريبية المحصل عليهااانطالقا من النت

.tبداللة الزمن  x الممثل لتغيرات التقدم
fX ثم استنتج قيمة . التقدم النهائيحدد مبيانيا قيمة ) 4-1

. τ التقدم النهائي نسبة 
:أحسب السرعة الحجمية عند اللحظتين )4-2

t 20minوt 0min= =

. 1
2

t عين مبيانيا قيمة زمن النصف) 4-3

.مردود التفاعل r استنتج )4-4

 

)ةطنق 12(      إرسال نوتة موسيقية:  األول لموضوعا  
   دراسة المرنان االلكتروني: الجزء األول 

التي تشكل مرجعا )aL( نوتةال إحداثقادر على  ) Diapason électronique (يريد مجموعة من التالميذ انجاز مرنان الكتروني 
الموسيقية المحدثة  لألصواتماع ويكمن االست موسيقية بتردد معينتتميزآل نوتة .آالتهم الموسيقية ضبطبالنسبة للموسيقيين عند 

حيث يتكون  الترآيب االلكتروني الذي سيسمح بانجاز المرنان االلكتروني 1يمثل الشكل.من طرف المرنان باستعمال مكبر صوت
:من

E 12V= مولد مؤمثل للتوتر المستمرقوته الكهرمحرآة -
    R 1K= Ω موصل أومي مقاومته -

C 1 F= µ مكثف سعته -
 ومقاومتها الذاخلية مهملةLوشيعة معامل تحريضها -   
شحن المكثف -)1   

)1(في الموضع  t=0  اللحظة في Kونضع قاطع التيار نعتبر أن المكثف مفرغا
.براسم التذبذن المكثف بواسطة جهاز ونعاين عملية شح

 

CU دلة التفاضلية التي يحققها التوتربتطيبق قانون إضافية التوترات أعط المعا)1-1

.τتعبير احددم 
t( )

CU E(1 e )
−

τ= − :بين أن حل المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل )1-2

 

)طةنق 26( فيزياءال  
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.مة لشحن المكثف آليازمنية الالزثم أعط بداللتها المدة ال τحدد ميبانيا قيمة  )1-3
.في النظام الدائم ثم استنتج قيمة الطاقة الكهربائية المخزونة فيه في هده الحالة    CU عين قيمة )1-4

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

دراسة الذبذبات الكهربائية -)2
CU نعتبر هده اللحظة أصال جديدا للتواريخ حيث يالحظ أن التوترو)2(التيار نحو الموضعنؤرجح قاطع بعد عملية شحن المكثف  

.)3(ير آما هو مبين في الشكليتغ
؟ هاماهو نظام الذبذبات المالحظ وما هو سبب نقصان وسع )2-1

.بين مربطي المكثف CU أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر )2-2
صيانة الذبذبات -)3

في الدارة مولدا يمنح  على التوالي رآبوا  لصيانتها غير صالحة و الحظ التالميذ أنها 3ممثلة في الشكلبعد مالحظة الذبذبات ال

g 0.U R .i= توترا 

؟ من الحصول على ذبذبات متوالية جيبية التالميذ التي ستمكن 0R ماهي قيمة المقاومة )3-1
L 232mH= نعطي.    0f 0T الدور الخاص ثم استنتج قيمة التردد  في حالة الذبذبات الجيبية حدد قيمة )3-2

.علل جوابك؟  في هاته الحالةالنوتة المحصل عليها  ماهي )3-3
.L '   يقرر التالميذ تغيير الوشيعة المستعملة سابق بأخرى معامل تحريضها )aL( في محاولة جديدة للحصول على النوتة) 3-4

 (La) للحصول على النوتة   L ' حدد قيمة 
  :معطيات 

  

 نوتة محدثة من طرف آلة موسيقيةإرسال :ثانيالجزء ال 
  تحليل الصوت الصادر عن اآللة الموسيقية -)1

مرتبط بوسيط  ميكروفون ثم يضع أمام اآللةمعينة  نوتةعلى  ضبط آلة الكمانل السابق  االلكتروني المرنان د التالميذأحيستعمل 
أو على شاشة جهاز راسم  حاسوبالعلى شاشة  معاينتها إلى إشارة آهربائية يتم هيحولو ) 4الشكل(الصوت بحيث يلتقط  معلوماتي
  .)5الشكل( التذبذب

  

  

  

  

  

  
  .علل جوابك؟خالص أم ال المحصل عليههل الصوت .5 المحصل عليه في الشكل دنطالقا من طيف التردا) 1-1
  ؟بأي نوتة يتعلق األمر.Tدوره تردد الصوت األساسي واستنتج  fحدد ) 1-2

 do ré mi fa sol la si النوتة
  (Hz)  التردد  262 294 330 349 392 440 494 
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  .الصوتية اإلشارة إرسال -)2
:التالي الموجة الصوتية باستعمال موجة الراديو نقوم بعملية تضمين الوسع باستعمال دارة متكاملة منجزة للجداء إلرسال

S(t) K.U(t).P(t)=  المرآبة  إضافةد بعالصادر عن مكبر الصوت التوتر                                    التوترل يمث حيث
  .)6الشكل(صل على النتيجة المبينة في فنح يمثل الموجة الحاملة                             التوترو0Uر المستمرة للتوت

  .mو Aمحددا تعبيرآل من .                                                    :يكتب على الشكل t(S(بين أن التوتر )2-1

 قيمتي انيامبي حدد) 2-2 m(max)Sو  m(min)S.ثم استنتج قيمة mة التضميننسب.  
  كجيد ؟علل جواب هالتضمين المحصل عليهل )2-3
   .E الهوائيالموجة الصوتية عبر آيف يمكن إرسال )7الشكل(فسر بشكل موجز باالعتماد على معطيات ) 2-4

  

  

  

  

  

  

)طانق 8(      دراسة حرآة آرية:  الثانيالموضوع   
 

   :من1يتكون الترآيب المبين في الشكل
Lساق متجانسة طولها - 1m=وآتلتهاm 100g=تحمل في طرفها السفلي آرية نقطية آتلتهاm' m= وقابلة للدوران في

)مستوى رأسي حول محور )بالنسبة للمحور }آرية+ساق{ عزم قصور المجموعة.Oبت يمر من طرفهاأفقي وثا∆( هو∆(
2J 0.13kg.m∆ =.  

lأفقية طولها ABسكة - 25Cm= توجد على ارتفاعh 25Cm=من سطح األرض .  
  حرآة النواس الوازن دراسة) 1

)نزيح الساق عن موضع توازنها المستقر.θموضع الساق بالزاوية منمعل 0)θ mبزاوية= 60θ =  ثم نحررها بدون سرعة بدئية°

 ونعطي نهمل جميع االحتكاآات في هده الدراسة.ذبذبات قبل أن يتوقف  10فينجز النواس  
1g 10N.Kg−=.  

 :بين أن.}آرية+ساق{مرآز قصورالمجموعة Gليكن) 1-1
3LOG
4

=  

  }آرية+ساق{أعط تعبير الطاقة الميكانيكية للمجموعة  )1-2

θوθوmو∆Jبداللة
i

  .OGوgو
  موضع مرآز القصور0Gنختار المستوى األفقي الذي يضم

)عند التوازن المستقر للمجموعة 0 )θ =   .الثقاليةمرجعا لطاقة الوضع °

0θأحسب السرعة الزاوية )1-3
i

  للمجموعة عند مرورها بموضع 
  .توازنها المستقر

في حالة  }آرية+ساق{أوجد المعادلة التفاضلية لحرآة المجموعة ) 1-4
  .الذبذبات الصغيرة الوسع

  ABدراسة حرآة الكرية فوق السكة)2
  تنفصل الكرية عن الساق عند مرور المجموعة من موضع توازنها

1بالسرعةAانطالقا من ABالمستقرثم تنزلق فوق السكة
AV 3.3m.s −=  
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1بالسرعةBلتصل للنقطة
BV 1m.s   .ثابتةfيتم باحتكاك مكافئ لقوة والسكة نعتبر أن التماس بين الكرية.=−

  . (B,i,j)في المعلم السكة على الكريةالمقرونة بتأثير Rأوجد شدة القوة) 2-1
2a  نعطي 19.78m.s     .BوAتسارع الكرية بين النقطتين =−

 معRالتي تكونهاβثم استنتج قيمة الزاوية.BوA بين الموضعينR يق مبرهنة الطاقة الحرآية أوجد قيمة شغل القوةببتط) 2-2
  .ABمتجهة االنتقال 

    دراسة حرآة الكرية في مجال الثقالة المنتظم) 3
tعند اللحظةBفي النقطة ABتغادر الكرية السكة   .Mالنقطةبسطح األرض في  مجال الثقالة المنتظم لتصطدم لتسقط في=0

  .معادلة مسار الكرية(B,i,j)أوجد في المعلم) 3-1
  .Mللكرية في النقطةMVأعط قيمة السرعة) 3-2

  . (Bx)فقياالمع المحورMVالتي يكونها اتجاه متجهة السرعةαاستنتج قيمة الزاوية) 3-3

)نقاط 6(      االورانيوم وقود مفاعل نووي: الموضوع الثالث  
 ذي REP(Réacteur à eau pressurisée)ية من نوعطبيعي آوقود في مفاعل محطة آهربائيستعمل االورانيوم ال

234االورانيوم :نظائرهي ثالثةمن  االورانيوم الطبيعي يتكون و نوترونات البطيئةال
92Uاالورانيوم الشطورو%0.0056بنسبة

235
92Uواالورانيوم%0.72بنسبة 

238
92U يشتغل هدا المفاعل النووي يالالعتماد على الطاقة الناجمة عن  .%99.2745بنسبة

235انشطار االورانيوم
92U والتي تتمثل في الزيادة في  هعملية تخصيب إلىونظرا لقلة تواجد هدا األخير في الطبيعة فانه يتم اللجوء

  .%5الى%3لتتراوح ما بينته نسب
  :حسب المعادلةXeوالكزينون Srعطي الستراسيومالذي ي انشطار االورانيوم  نعتبر تفاعل) 1

  235 1 140 94 1
92 0 x 38 0U n Xe Sr y n+ → + +  

  .yوxأحسب قيمتي )1-1

235أحسب بالجول الطاقة المحررة عند انشطار نواة واحدة لالورانيوم )1-2
92U.  

mأحسب المدة الزمنية الالزمة الستهالك آتلة) 1-3 6Kg=235من االورانيوم
92U علما أن القدرة الكهربائية الممنوحة من طرف

  .طاقة آهربائيةمن الطاقة النووية تتحول الى %40وأن1000MWهي  المفاعل النووي

238يلتقف االورانيوم) 2
92U235النوترونات الناتجة عن انشطار االورانيوم

92U239ى أورانيومفيتحول ال.والتي لم تخفف سرعتها
92U  

  .االشعاعي النشاط

239من عينة االورانيوم%99أحسب المدة الزمنية الال زمة لتفتت) 2-1
92Uعلما أن عمره النصف هوT 23min=.  

239يتحول االورانيوم) 3
92U239الى النبتونيوم

93Np 239الذي يتحول بدوره إلى البلوتونيوم
94Puالشطور.  

239أآتب المعادلة الحصيلة لتحول االورانيوم ) 3-1
92U 239إلى البلوتونيوم

94Pu. ؟مااسم الدقائق المنبعثة  
ذات بروتونات RNR (Réacteurs à neutrons rapides)من نوع معلوم أن فوق المولدات هي مفاعالت نووية ) 3-2

238تستعمل االورانيوم سريعة
92U239و البلوتونيوم

94Pu آوقود.  
  .REPقارن بين هدا النوع من المفاعالت النووية والمفاعالت النووية من نوع ؟ ماهي الفائدة من استعمال هدا الوقود

 :معطيات 
235

92m( U) 234.9942u=       1
0m( n) 1.0086u=         140

xm( Xe) 139.9252u=                       
191eV 1.6.10 J−=        2 271u 931.5Mev.c 1.66.10 Kg− −= =      94

38m( Sr) 93.9154u=
8 1C 3.10 m.s−=  

اهللا ءشا إن بالتوفيق
   


