
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 امـــتــحـان الثـــالثي الثــاني                                                                                   

                                      9102/9191                                                          اختبار في مادة العلوم الفيزيائية                          

 .ساعات 3: المدةعلوم تجريبية                                                                                        : الشعبة 

 (نقطة  03)  :الجزء األول                                            

 (نقاط60) :األول التمرين  
 :المنمذج بالمعادلة التالية للتحول الكيميائي عن طريق قياس الناقليةلغرض المتابعة الزمنية 

                                             
         

                   

    اللحظة  ونضيف إليها عند m=3 gكتلتها       األليمنيوم  قطعة من     حرارة  عند درجةنضع في بيشر  

    من محلول حمض كلورالماء        حجما 
ونتابع              تركيزه المولي           

σفنحصل على البيان  بفرض أن درجة الحرارة تبقى ثابتة    بداللةالزمن  σتغيرات الناقلية النوعية  الممثل       

 . 1في الشكل ــ 

 .ارجاع -أكسدة:بين أن التفاعل الحادث يمثل تفاعل  -1

 . مثل جدول التقدم للتفاعل الحادث -2

 تعطى tعبارة الناقية للمحلول في اللحظة أن    بين -3

                        :كالتالي   

 . moLبوحدة   هو تقدم التفاعل      حيث   

 . بين أن التفاعل الحادث تام -4 

       :تعطى بالعالقة المرفقة بين أن سرعة التفاعل  -5 
 

        
 
     

  
 

 .        سرعة التفاعل عند اللحظة ثم احسب قيمة      

 .عين زمن نصف التفاعل  -6 

    𝜆  :      تعطى عند درجة حرارة 
                                        

𝜆                           ،      𝜆                         ،

MAL=27g/mol                                                  
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 (نقاط 60)التمرين الثاني

في العديد من الفواكه و الخضر و يمكنه أن يقينا من بعض (   C6H8O6حمض األسكوربيك )  Cيوجد فيتامين  
يد ر ، ن C500أقراص فيتامين األمراض مثل الزكام ، الصداع و بعض أنواع السرطان ، نجده في الصيدليات على شكل 

 .  -Aو ألساسه المرافق بـ  HAدراسة بعض مميزات حمض األسكوربيك الذي نرمز له اختصارا بـ 

 من هذا Va=20mLمن الماء المقطر و نقوم بمعايرة حجم  V =200  mLفي حجم  Cنذيب قرص من الفيتامين  –

المزيج و استخدام كاشف  pHوذلك بقياس  Cb= 0,02 mol/L: المحلول بواسطة هيدروكسيد الصديوم تركيزه المولي    
الحظ الشكل ) pH=f(Vb)مناسب فنتحصل على البيان 

 ( المقابل

مبينــا بدقــة .أذكــر البروتوكــول التجريبــي لعمليــة المعــايرة  -1   
 .متر أثناء المعايرة  PHكيفية التعامل مع جهاز الـ

 .أكتب معادلة التفاعل الحادث  -2   

عــين احــداثيي نقطـــة التثافـــن ثــم اســتنتج التركيــز المــولي  -3   
Ca . 

 احسب كتلة حمض األسكوربيك الموجودة في  -4   

 . C500فيتامين قـرص      

 ؟"  C500فيتامين "  بالعبارةماذا يقصد الصانع - 5

 .تفاعله مع الماء غير تام  C6H8O6بين أن حمض األسكوربيك - 6

 ( . C6H7O6  /C6H8O6 -)للثنائية   pKAعين  - 7    

 .  11   [ =- C6H7O6  ] [ C6H8O6:      ]الذي من من أجله يكون  األساسعين حجم - 8

 :  حدد الثاشف المناسب لهـذه المعايرة من بين الثواشف الملونة التالـية -9    

 (8,8 – 7,2)، احمر الثريزول ( 7,6  –  6,7)،  أزرق البروموتمول (  6,2  –  4,2)أحمر الميثيل        
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 .مع التبرير.رتب حمض األسكوربيك واالحماض المنتمية للثنائيات الموجودة في الجدول حسب تزايد قوتها  -11 

                                            g/mol   171  =M(C6H8O6   : تعطــى الثتلة المولية لحمض األسكوربيك              

                                            

 

 (نقاط 17) الجزء الثـــــانـــي                                 
 (نقاط17) التجريبيالتمرين 

 التجربة األولى 
   Bو Aثم نوصل لبوسيه  0Q شحنة Aفيكتسب اللبوسبمولد  C هاسعت ةنشحن مكثف

 .(0)لكالشكما في قابلة للضبط   Rأومي مقاومته ناقل طرفيب   t=0اللحظةعند  

  

 0الشكل                                                        .  cu(t)التي يحققها التوتر التفاضلية المعادلة  أوجد -1

/.e :   هو السابقة حل المعادلة التفاضلية -2
0

U(t)
C

u t 

 . τأوجد عبارة ثابت الزمن  -أ     

 .متجانس مع الزمن  τثابت الزمن بين أن  -ب     

 : (9)الشكل على  فنحصل،   tبداللة الزمن فةالمكث طرفيبين  uCنعاين التوتر   االهتزازالمهبطيبواسطة راسم  -3

 (. 1)نحصل على المنحى  R1=500في حالة ضبط قيمة المقاومة على القيمة    -     حيث   

 (.2 )نحصل على المنحى R2في حالة ضبط قيمة المقاومة على القيمة  -              

 .   .R1= R2 أو        R1<R2 أو     R1>R2:مع التبريراختر الجواب الصحيح  -أ     

 . U0حدد  قيمة  -ب     

        .   = R 1       ) (τ2 /τ1 R2:بين أن    -جـ     

 .  R2حسب قيمة أ -د    

 .   سعة المكثفة Cحسب قيمة أ  -هـ   

 .  t=0عند اللحظةة المخزونة في المكثف الطاقة قيمة أحسب -4

 . t= 4 msعند اللحظة  R=500Ωأحسب الطاقة الكهربائية المحولة في الناقل األومي  -5

 وبين كيف تصرف في الدارة؟     

 3/4ص                                                                 

(حمض/أساس)لثنائيةا  PKa 
                  

(HCOOH/HCOO- ( 
3.8 

CH3COOH/CH3COO- 4.8 
HNO2/NO2

- 3.3 
C6H5COOH/C6H5COO- 4.2 
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-شلكل الاال

اال 4  

 (9)الشكل                                                                                                

                                                                

 التجربة الثانية 

  II- لوشيعة حقيقية نوصلها مع ناقل أومي    و   من  كل قيمة معرفة لغرض
  . ( 3-الشكل) في الدارة المبينة نحصل على   R=100Ωمقاومته  

 البيان على حصلن   EXAOباستعمال جهازو     نغلق القاطعة في اللحظة 
 .( 4-الشكل)      الزمن  بداللة الوشيعة طرفي بين التوتر لتغيرات الممثل

  (3)الشكل                        ماهوالجهاز البديل الذي يمكن استعماله للحصول EXAOفي غياب جهاز -1
                                                                                                     ثم وضح طريقة توصيله ؟على هذا البيان     

                                    .  أكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها شدة التيار  -2
 :اختر عبارة حل المعادلة التفاضلية من بين العبارات التالية  -3

i(t) =I0(1-e
-τ t   

)                   ،i(t) =I0e
-τ t

             ،  i(t)= I0(1- e
- 1/τ t 

)
           . 

  :الوشيعة هي  طرفي بين التوتر  بين أن عبارة  -4

                         
 
 

  
 : كل من قيمة  عين البيان باالعتمادعلى -5

 .    التوتر بين طرفي المولد  -أ       
 . 𝜏ثابت الزمن  -ب   
 . I0شدة التيار في النظام الدائم   -جـ   

 يقطع محور     المماس للبيان في اللحظة   بين أن -1
    اللحظة   الزمن في      

   

 
 𝜏 .                                              (4)الشكل 

 .  و     أوجد قيمة كل من -7
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