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 ساعات 4 :المدة       رياضيات وتقني رياضي : البكالوريا التجريبي      الشعبة        

 )  ًقط( التمريه االول 

 لتواجد هذا االخٌر فً الخل التجاري         حمض الخل هو االسم الشائع لحمض االٌثانوٌك 
والتً تعبر عن درجة    ٌتوفر مخبر ثانوٌة على قارورة من الخل التجاري تحمل القراءتٌن   - 1

       الكتلة الحجمٌة للمحلول                                                                                                        والتً تعبرعن         النقاوة  و 
 تركٌز حمض االٌثانوٌك فً القارورة  باستخدام القراءتٌن احسب   -ا 

    المحلول فنجد القٌمة    نقٌس  و ةمر   بتخفٌف عٌنة من القارورة   نحضر محلوال  -2
                                                                                                         المحلول احسب تركٌز  -ا

                المحلول                                                              اشرح باختصار كٌف تم قٌاس  -ب
اكتب معادلة تفاعل حمض االٌثانوٌك مع الماء                                                                          -ج
                                                                                           مثل جدوال لتقدم التفاعل   -د

 قٌمة ثابت الحموضة للثنائٌة الموافقة   واستنتج   فً المحلول  لألنواعحسب التركٌز النهائً ا -ب
من كحول            من حمض االٌثانوٌك النقً و          نحقق مزٌجا ٌتكون من  1- -3

 انابٌب   الكبرٌت المركز ونقسم المزٌج على  وبعض القطرات من حمض       صٌغته المجملة 
                                                                ة تسد بأحكام وتوضع فً حمام مائً درجة حرارته ثابت و اختبار

                                                                            ه    اكتب معادلة التفاعل واذكر خصائص -ا 
                                                                                          مثل جدوال لتقدم التفاعل  -ب 
لماذا تم استخدام حمض نقً ولم ٌستخدم محلول الحمض                                                                -ج
                               الذي ٌعبر          المتابعة الزمنٌة للتحول مكنت من رسم البٌان   2- -3

                                                                                  1-شكل    جعن تطور كمٌة مادة حمض االثانوٌك فً المزٌ
اذكر البروتوكول التجرٌبً الذي مكن من رسم البٌان                                                             -ا 
                                كحول المستعمل مردود التفاعل واستنتج صنف ال   بتوظٌف البٌان احسب -ب

     بٌن ان ثابت التوازن ٌعطى بالعبارة -ب
  

      
                                         ثم احسب قٌمته 

                                   مفصلتٌن لكل من الكحول واالستر واذكر االسم الموافق لهماالنصف  اكتب الصٌغتٌن -ج
 الحمام المائً  التركٌب المولً للمزٌج فً  االنبوب االخٌر لحظة اخراجه من   بداللة حدد  2- -3
 

         )  ًقط(  التمريه الثاوي

 والتً تعبر     لماء االكسٌجٌنً تحمل داللة تجارٌة بالحجم محلول امن قارورة  - 1 
 من غاز     من الماء االكسٌجٌنً عند تفككه ذاتٌا ٌحرر     على ان كل 

 فً الشرطٌن النظامٌٌن وفق المعادلة        ثنائً االكسجٌن
    2        2    

 مؤكسد /مرجع  بٌن ان التفاعل هو تفاعل اكسدة ارجاع واستنتج الثنائٌتٌن  - ا
 مثل جدوال لتقدم التفاعل -ب 
            ٌز محلول الماء االكسٌجٌنً بالقارورة بٌن بالحساب ان ترك -ج
من          حجما      نمزج عند اللحظة   للتحقق من الداللة و التركٌز المحسوب 1-- 2

من محلول ٌود البوتاسٌوم   l    =  السابق مع حجم       محلول الماء االكسجٌنً 
        ونضٌف للمزٌج كمٌة كافٌة من حمض الكبرٌت            تركٌزه    +    

 

 

                                                                                  1-شكل 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com



اكتب معادلتً نصف االكسدة و نصف االرجاع ثم معادلة االكسدة االرجاعٌة -ا  
     ماهو دور حمض الكبرٌت -ب
مثل جدوال لتقدم التفاعل    -ج  
      بداللة كمٌة مادة ثنائً الٌود  اكتب عبارة التقدم  -د
وٌوضع مباشرة فً الماء البارد             ناخذ من المزٌج حجمازمنٌا لمتابعة التحول   2-- 2

    2       ونعاٌره بمحلول ثٌو كبرٌتات الصودٌوم 
بوجود             تركٌزه     

متتالٌة  الالزم لبلوغ نقطة التكافؤ  ونكرر التجربة فً لحظات زمنٌة   مطبوخ النشاء  ونسجل الحجم 
 لنحصل على جدول القٌاٌاسات التالً 

       00,0 5 ,00 10.0 20,0 30.0 40,0 50,0 60.0      

       00,0 2,4 3,8 5,2 5,6 5,8 5,90 6,0 6 ,0 

 
    2     ٌعطى تفاعل المعاٌرة بالمعادلة      

  → 2 +        
لماذا توضع العٌنة فً الجلٌد وما هو دور مطبوخ النشاء  -ا  

           ارسم البٌان   -ب
بتوظٌف البٌان احسب كمٌة المادة النهائٌة من ثنائً الٌود فً المزٌج السابق واستنتج المتفاعل المحد  -ج

   و       من المتفاعلٌن 
 وهل توافق القٌمة المحسوبة سابقا تركٌز محلول الماء االكسجٌنً   احسب  -

      بٌن ان السرعة اللحظٌة للتفاعل تعطً بالعالقة  -
   

  
 واحسب قٌمتها العظمى       

                                                                  /                  /        الثنائٌات  تعطى
        22  الحجم المولً فً الشرطٌن النظامٌٌن

                                                                                         

 )  ًقط(  التمريه الثالت

                                           ، ونصف قطرها        تسقط كرة تنس كتلتها 1- 
    عند اللحظة  فً الهواء بدون سرعة ابتدائٌة.   

 ومقاومة الهواء  ودافعة ارخمٌدس   تخضع الكرة اثناء السقوط الى قوة ثقلها 
 سرعة الكرة    ثابت االحتكاك و  حٌث      التً تعطى بالعبارة  
ن التحلٌل البعدي                                                       ٌفبتوظ  حدد الوحدة الدولٌة للثابت -أ

 ، ماذا تستنتج؟ و   شدة القوتٌن قارن بٌن  -ب
 استنتج المعادلة التفاضلٌة للسرعة . لنٌوتن الثانًقانون البتطبٌق  -ج

  بداللة تغٌر السرعة   تغٌر التسارع   -3-ٌوضح الشكل 2-
                                                                              فسر تطور التسارع حسب البٌان -أ

      والتسارع االبتدائً    عٌن بٌانٌا قٌمة السرعة الحدٌة  -ب
 ب1- تحقق مم تم استنتاجه فً السؤال  -ج
  احسب قٌمة ثابت االحتكاك  –د 
 اعد رسم البٌان اذا اهمل تأثٌر الهواء على الكرة  3-
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 )  ًقط(  التمريه الرابع

ًرتط الىشيعح                                                  هقاوهرها الذاخليح   راذيح وشيعح  و  هي اخل قياش  -1

  و ًاقل أوهي   الكهرتائيحهىلذ قىذه الوحركح على الرطلطل هع  

    وذغلق القاطعح عٌذ  حطة الشكل الوقاتل          هقاوهره

 وتاضن خهد الرىذراخ   هثل على الشكل خهح الريار  -أ

 تيي اى الوعادلح الرفاضليح تذاللح شذج الريار ذعطي تالعثارج  -ب
     

  
 

 

 
     

  

 
 ثاتد السهي Ʈشذج الريار في الٌظام الذائن و    حيث  

             ىه ذحقق اى حل الوعادلح الرفاضليح  -ج
 
 

 
 
    

 هرداًص هع  Ʈترىظيف الوعادلح الرفاضليح تيي اى  -د 

والىشيعح على الررذية ًصل  وهيالرىذر تيي طرفي الٌاقل اال    و   لوشاهذج ذطىر الرىذريي   -2

 2و    طرفي كل ثٌائي قطة توذخل راضن االهرساز فرشاهذ الثياًيي 
 

          
                               

   
 
اًطة كل ذىذر الى كل تياى هع الرعليل                                                                              -ا

تاضرخذام الثياًيي                                                                                                     -ب

 حركح الكهرتائيح للوىلذالقىج الو  قيوح اضرٌرح 

  تيي اى 
 

 
  ثن احطة قيوح  

  ثم احسب قٌمة  Ʈعيي ثاتد السهي 
 واضرٌرح قيورها في الٌظام الذائن   عثارج  الطاقح الوخسًح في الىشيعح  اكرة تذاللح السهي  -ج

 كيف ًرصرف ذدريثيا لفرح القاطعح هي اخل حوايح عٌاصر الذارج  -د 
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