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 ساعات 3 :المدة      علوم تجريبية : ةالشعب      البكالوريا التجريبي        

 نقاط ( 70) االولالتمرين 

                                                     المجملة الجزٌئٌةكحول صٌغته   أول  -n-انالبوت -1

                          واذكر صنف الكحول فٌها   nاكتب الصٌغ النصف مفصلة للكحول وفق العدد  -ا

من الكحول بواسطة  محلول ثنائً كرومات            نحقق اكسدة لكمٌة مادة قدرها  1-- 2

           البوتاسٌوم 
بوجود زٌادة من حمض    ركٌزه وت        حجمه      

                                                                                                              بحٌث ٌصبح حجم المزٌج  الكبرٌت المركز

اكتب معادلتً نصف االكسدة ونصف االرجاع ثم معادلة االكسدة االرجاعٌة                               -ا

                                                                                                       مثل جدوال لتقدم التفاعل -ب

[    ]  المتابعة الزمنٌة للتحول مكنت من رسم البٌان  2--2  -ا                                   

                                                                 واستنتج المتفاعل المحد      عٌن بٌانٌا التقدم النهائً 

                                                                                                    احسب  -ب

     بٌن ان السرعة الحجمٌة للتفاعل تعطى بالعبارة  -ج
 

 

 [    ]

  
                                           

ثم احسب قٌمتها العظمى                                                                                          

          بطرٌقة االرتداد مزٌجا ٌتكون من  ولمدة كافٌة من اجل تحدٌد صنف الكحول نسخن  – 2

لنحصل فً نهاٌة حمض االٌثانوٌك وقطرات من حمض الكبرٌت المركز  من       من الكحول و 

               من االستر                                                      التفاعل على كتلة مقدارها 

                       اكتب معادلة التفاعل                                                                      -ا

احسب مردود التفاعل واستنتج صنف الكحول                                                               -ب

                                               اكتب الصٌغة نصف المفصلة لالستر واذكر اسمه النظامً   -ج

احد نظائر االكسجٌن ٌستخدم  ومعرفة االكسجٌن المشكل للماء الناتج  من اجل دراسة الٌة االسترة  - 3

  ونمٌز من هذه النظائرالمشع 
  الذي ٌتحول الى الفلور      

                                                       

                                                                     للمصطلحات  نظائر  وعنصر مشع   ااعط تعرٌف -ا

    ومثل ذلك على المخطط  مبٌنا نوع االشعاع اكتب معادلة التفاعل النووي -ب

 نقاط ( 07التمرين الثاني )

   من ارتفاع دون سرعة ابتدائٌة  فً الهواء شاقولٌا         كتلتها    تسقط كرٌة من الفلٌن   - 1
تحت تاثر قوة ثقلها ودافعة ارخمٌدس وقوة االحتكاك مع الهواء التً تعطى بالعبارة عن سطح االرض 

السرعة                                                                     االحتكاك و ابتٌمثل ث  حٌث ٌمثل        
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  .4       𝒕 𝒔  
  

 

 

 

 
𝒂 𝒎. 𝒔    

  

                                                                                           حدد وحدة انثاتت    -ا
                                                                                                                                        قارن قىة ثقم انكرية تدافعة ارخميدس وماذا تستىتح -ب

اكتة انمعادنة انتفاضهية انتي تحققها انسرعة اثىاء انسقىط عهما ان قىة االحتكاك تتىاسة مع انسرعة  -ج

وتيه اوها مه انشكم    
  

  
  و   ماهى انمدنىل انفيزيائي نهثاتتيه       

 الذي ٌعبر عن تطور التسارع       دراسة سقوط الكرٌة مكن من رسم البٌان   - 2

  و   تيه قيمة انثاتت ستىتح تياوياا -ا

                                    احسب قٌمة -ب

 ب  - 1تحقق مم تم استنتاجه فً السؤال   -ج

 الهواء  اعد رسم البٌان اذا اهملنا تاثٌر   -ه 

                                               المطٌات العددٌة 

.     تسارع الجاذبٌة األرضٌة                   

 .        الكتلة الحجمٌة للفلٌن
                

 .          الكتلة الحجمٌة للهواء 
       

          

 

  نقاط ( 60التمرين الثالث )

            تربط على التسلسل مع ناقل اومً مقاومته  rومقاومتها الداخلٌة   لقٌاس ذاتٌة وشٌعة  1-

 t=0                                        وتغلق القاطعة عند اللحظة  وقاطعة       مولد قوته المحركةو

 وباسهم التوترات بٌن طرفً كل ثنائً قطب iمثل رسما تخطٌطٌا للدارة وحدد علٌه جهة التٌار  -ا 

     شدة التٌار حققها التً ت اكتب  المعادلة التفاضلٌة -ب

       و   استنتنج عبارة ومدلول الثابتٌن                ال من الشكل ح تقبل المعادلة -ج

 بأحد مدخلً راسم اهتزاز مهبطً  لناقل االومًصل طرفً ان      شدة التٌار لالبرازالتطورالزمنً 1

                                                                                           البٌان المقابل لنستنتج 

بٌن لماذا تم اختٌار الناقل االومً لمشاهدة تطور الشدة                                                    -ا

           استنتج توتر بٌن طرفً الناقل االومً فً النظام الدائم وال       احسب وظٌف البٌان بت -ب

                                                                الوشٌعة فً نفس النظام التوتر بٌن طرفً      

                                                                                ثم احسب     وبٌن ان  -ج

                                                              واستنتج قٌمة  Ʈعٌن بٌانٌا قٌمة ثابت الزمن  -د

    احسب الطاقة المخزنة فً الوشٌعة عند  -ه
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