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تعطى التعابٌر الحرفٌة قبل إنجاز التطبٌقات العددٌة
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( 3نقط)
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الموضوع
الكٌمٌاء ( 7نقط) :ذصْٞغ إسرش رّ ٛنٖح اىرفاذ ـ اىؼَ٘د ّساط/أىًٍْ٘٘ٞٞ
اىدضءاُ ٍ 2 ٗ 1سرقالُ
اىدضء :1ذصْٞغ إسرش رّ ٛنٖح اىرفاذ
اىْنٖاخ اىغزائٞح ٍشمثاخ مَٞٞائٞح طثٞؼٞح ُٝسرخشج أغيثٖا ٍِ اىف٘امٔ ،مَا ُٝيدأ إى ٚذصْٞؼٖا ف ٜاىَخرثشاخٍِٗ ،
)(E
تٕ ِٞزٓ اىْنٖاخ ّنٖح فامٖح اىرف اذ اىر ٜذؼض ٙإىٗ ٚخ٘د ٍُسرخشج طثٞؼ ٍِ ٜاىرفاذ أٗ إىٗ ٚخ٘د إسرش
ٍُصْغ ٕ٘ ت٘ذاّ٘اخ ٍ -3ثٞو اىث٘ذٞو اىزٝ ٛسرؼَو مثٞشا ف ٜاىصْاػح اىغزائٞح ٗاىؼط٘س.
ٖٝذف ٕزا اىدضء إى ٚدساسح ذصْٞغ اإلسرش )ٗ (Eذرثغ اىرط٘س اىضٍْ ٜىٖزٓ األسرشج.
اىَؼطٞاخ:
اىصٞغح ّصف اىَْش٘سج ىإلسرش )(E

ثاترح اىر٘اصُ اىَقشّٗح ترفاػو األسرشج

K=4

ًُٚ .1 0,5كٍ ذصُٛع اإلعرش ) (Eاَطاللا يٍ ؼًط كشتٕكغٛهٔ (A) ٙكؽٕل ) .(Bؼذد انصٛغح َصف انًُشٕسج نكم يٍ
انؽًط )ٔ (Aانكؽٕل ).(B
َُ .2عض ْزا انرصُٛع تاعرعًال ذشكٛة انرغخ ٍٛتاالسذذاد ،ؼٛس َذخم ف ٙؼٕظهح ا نرشكٛة  n A  0,12 molيٍ
انؽًط ) n B  0,12 mol ٔ (Aيٍ انكؽٕل )ٔ (Bلطشاخ يٍ يؽهٕل ؼًط انكثشٚرٛك ٔتعط ؼصٗ انخفاٌ.
 .1.2 0,25اُركش انفائذج يٍ اعرعًال انرغخ ٍٛتاالسذذاد.
 .2.2 0,25أعػ انذٔس انز٘ ٚمٕو تّ ؼًط انكثشٚرٛك أشُاء عًهٛح انرصُٛع.
 .3.2 1أَشٗء انعذٔل انٕصف ٙنرمذو انرفاعم انؽاصم.
 .4.2 1,25أشثد أٌ ذعثٛش شاترح انرٕاصٌ انًمشَٔح تٓزا انرفاعم ْٕ

2
x éq

(n A  x éq ) 2

 . K ؼٛس  x éqذمذو انرفاعم عُذ ؼانح

ذٕاصٌ انًعًٕعح انكًٛٛائٛح .اعرُرط لًٛح . x éq

 .5.2 0,5اُغعة لًٛح  rيشدٔد ْزا انرصُٛع.
 .6.2تاعرعًال َفظ انرشكٛة انرعشٚثَٔ ٙفظ انؽانح انثذئٛح نهًرفاعهَٔ ٍٛفظ انؽفاص:
 0,25أ .كٛف ًٚكٍ ذغشٚع ذصُٛع اإلعرش )(E؟
 0,25ب .كٛف ًٚكٍ سفع لًٛح  x éq؟
اىدضء  :2اىؼَ٘د ّساط/أىًٍْ٘٘ٞٞ
ّْدض ع ٍ٘دا تاسرؼَاه ٍضدٗخرٍ( ِٞخرضهٍ/ؤمسذ) ٍِ ّ٘ع ) Mn  (aq) / M(sزٞث  Mفيض ٗ  Mn+األ ُ٘ٝاىفيضٛ
اىَ٘افق ىٍٔ .نّ٘اخ ٕزا اىؼَ٘د ٕ:ٜ
3

1
ـ ٍسي٘ه ٍائ ٜىني٘سٗس األىٍ٘ Al (aq)  3 Cl (aq) ًْ٘ٞٞذشمٞضٓ اىَ٘ى C  0,1 mol.L ٜ؛
ـ ٍسي٘ه ٍائ ٜىنثشٝداخ اىْساط  Cu 2 (aq)  SO42 (aq) IIذشمٞضٓ اىَ٘ى C  0,1 mol.L1 ٜ؛
ـ صفٞسح ٍِ األىٍ٘ Al(s) ًْ٘ٞٞ؛
ـ صفٞسح ٍِ اىْساط ) Cu(s؛
ـ قْطشج أّٞ٘ٝح ٍِ ّرشاخ اىث٘ذاس.ً٘ٞ
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اىَؼطٞاخ:
 1F  9,65.10 C.mol؛
ـ نهًؽهٕنَ ٍٛفظ انؽعى ؛
M(Al)  27 g.mol
2
3
ـ شاترح انرٕاصٌ انًمشَٔح تانًعادنح )ْٙ 3 Cu (aq)  2 Al(s) 3 Cu(s)  2 Al (aq
1

0,5

3

6

1
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 .1 0,5اُؼغة لًٛح  Qr,iخاسض انرفاعم عُذ انؽانح انثذئٛح نهًعًٕعح انكًٛٛائٛح.
 .2 0,25اعرُرط يُؽٗ انرطٕس انرهمائ ٙنهًعًٕعح انكًٛٛائٛح عُذ اشرغال انعًٕد.
 .3 0,75ؼذد ،يعهال ظٕاتك ،لطثٛح كم إنكرشٔد.
َ .4شكة ت ٍٛيشتطْ ٙزا انعًٕد يٕصال أٔيٛا فًٛش ف ٙانذاسج ذٛاس كٓشتائ ٙشذذّ
. t  1 h 30 min
0,75

اىصفسح

. K  1020

 I  40 mAنًذج صيُٛح

I.t
 .1.4ت ٍٛأٌ ذعثٛش كًٛح يادج األنٕيُٕٛٛو انًرفاعم ْٕ
3.F
 .2.4اعرُرط لًٛح ) m(Alكرهح األنٕيُٕٛٛو انًرفاعم خالل انًذج . t

. n(Al) 

الفٌزٌاء ( 13نقطة)
التمرٌن  3( 1نقط) :انتشار موجة مٌكانٌكٌة متوالٌة
 ، ٛقاً أسرار ٍغ ذالٍٞزٓ تذساسح اّرشاس ٍ٘خح ٍٞناّٞنٞح ٍر٘اىٞح ػي ٚسطر اىَاء
خاله زصح ىألشغاه اىرطثٞق ج
تاسرؼَاه ز٘ض اىَ٘خاخ ،قصذ اىرؼشف ػي ٚتؼط خاصٞاذٖا.
2 cm
٘ؼ ِدذز يغًاس سأع (S) ٙيرصم تٓضاص ذشددِ  ، N  20 Hzعُذ انهؽظح  t 0  0يٕظح
ُ .1
يرٕانٛح ظٛثٛح عهٗ انغطػ انؽش نًاء ؼٕض انًٕظاخ ،فرُرشش دٌٔ خًٕد ٔال اَعكاطًٚ .صم
انشكم ) (1يظٓش عطػ انًاء عُذ انهؽظح  t1ؼٛس ذًصم انذٔائش خطٕغ انزسٖ.
SS
ْ .1.1 0,5م انًٕظح انًٍخششج عهٗ عطػ انًاء غٕنٛح أو يغرعشظح؟ عهم ظٕاتك.
 .2.1 0,25ع ٍٛقًٚح غٕل انًٕظح . 
 .3.1 0,5اعرُرط لًٛح  vعشعح اَرشاس انًٕظح عهٗ عطػ انًاء.
اىشنو 1
َ .4.1 0,5عرثش َمطح  Mيٍ ٔعػ االَرشاس ذثعذ عٍ انًُثع  Sتانًغافح . SM  5 cm
اُؼغة لًٛح انرأخش انضيُ  ٙنؽشكح  Mتانُغثح نهًُثع . S
َ .2عع ف ٙؼٕض انًٕظاخ صفٛؽر ٍٛسأعٛر ٍٛخشكالٌ ؼاظضا تّ فرؽح
عشظٓا َٔ aشغم يٍ ظذٚذ انٓضاص تانرشدد ًٚ . N  20 Hzصم انشكم )(2
يظٓش عطػ انًاء عُذ نؽظح .t
 .1.2 0,5ع ِّى انظاْشج انرٚ ٙثشصْا الشكم ) .(2عهم ظٕاتك.
 .2.2 0,75ؼذد ،يعهال ظٕاتك ،لًٛح عشعح اَرشاس انًٕظح تعذ اظرٛاصْا نهؽاظض.
اىشنو 2
التمرٌن  5( 2نقط) :دساسح ثْائٞاخ اىقطة RLC ٗ RL ٗ RC

ذَُنِ ٍؼاْٝح اىر٘ذش ) u R (tتٍ ِٞشتطٍ٘ ٜصو أٍٗ ٍِ ٜدساسح اسرداتح ثْائ ٛاىقطة  RLأٗ  RCىشذثح ذ٘ذش،
ٗذصشفٔ ف ٜداسج مٖشتائٞحٗ ،مزا دساسح اىرزتزتاخ اىنٖشتائٞح ف ٜداسج ٍ RLCر٘اىٞح.
ٖٝذف ٕزا اىرَش ِٝإى ٚذؼشف ّ٘ع ثْائ ٜاىقطة ٗذسذٝذ تؼط اىَقادٝش اىََٞضج ىَشمثاذٔ ٗ ،مزا دساسح اىرثاده
اىطاق ٜف ٜداسج ٍ RLCر٘اىٞح.
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 .1دساسح ثْائ ٜٞاىقطة RC ٗ RL

َُطص عهٗ انرٕان ٙانرشكٛث ٍٛانكٓشتائ )2(ٔ )1( ٍٛٛانًًصه ٍٛف ٙانشكم ):(1
 ٚركٌٕ انرشكٛة ) (1يٍ يٕنذ  Gيؤيصم نهرٕذش لٕذّ انكٓشيؽشكح ٔٔ Eشٛعح يعايم ذؽشٚعٓا ٔ Lيمأيرٓا يًٓهحٔيٕصم أٔي ٙيمأيرّ ٔ R  10 لاغع انرٛاس .K
 ٚركٌٕ انرشكٛة ) (2يٍ يٕلد  Gيؤيصم نهرٕذش لٕذّ انكٓشيؽشكح ٔ Eيكصف ععرّ ٔ Cيٕصم أٔي ٙيمأيرّٔ R  10 لاغع انرٛاس .K
K

K

L

C

E

E

R

R

اىرشمٞة ()2

اىرشكٝة ()1
اىشنو 1

عٍد انهؽظح )َ ،(t=0غهك لاغع انرٛاس ف ٙكم ذشكٛة َٔعا ٍٚتٕاعطح ظٓاص يالئى انرٕذش ) u R (tت ٍٛيشتط ٙانًٕصم
األٔي ٙف ٙكم ذشكٛة فٍؼصم عهٗ انًُؽُ( ٍٛٛأ) ٔ (ب) انًًصه ٍٛف ٙانشكم ).(2
)uR (V

)uR (V

1

1

)t(ms

)t(ms
2
اىَْسْ ( ٚأ )

0

( )

0,5

0

اىشنو 2

 .1.1 0,5ت ٍٛأٌ انًُؽُٗ (أ) ٕٚافك انرشكٛة انكٓشتائ.)1( ٙ
 .2.1 0,75أشثد أٌ انًعادنح انرفاظهٛح انرٚ ٙؽممٓا انرٕذش ) u R (tت ٍٛيشتط ٙانًٕصم األٔي ٙف ٙانرشكٛة ( )1ذكرة:
du R R
R.E
 .u R 
dt
L
L

.
t



 .3.1 0,75ؼم انًعادنح انرفاظهٛح ْٕ )  . u R  A.(1  e أٔظذ ذعثٛش كم يٍ انصاترر  ٔ A ٍٛتذالنح تشايرشاخ انذاسج.
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 .4.1تاعرغالل انًُؽُٗ (أ):
 0,5أ .ع ٍٛيثٛاَٛا لًٛح كم يٍ انمٕج انكٓشيؽشكح ٔ Eشاترح انضيٍ . 
 0,5ب .اعرُرط لًٛح يعايم انرؽشٚط  Lنهٕشٛعح.
 .5.1تاعرغالل انًُؽُٗ (ب) انز٘ ٕٚافك انرشكٛة ):(2
 0,5أ .أٔظذ لًٛح  Cععح انًكصف.
 0,25ب .ع ٍٛانهؽظح انرٚ ٙشؽٍ ف ّٛانًكصف كهٛا.
َ .2عٕض ف ٙانرشكٛة ( )1انًٕنذ  Gتًكصف و شؽٌٕ تذئٛا .ذًصم ٔشٛمح انشكم ( )3انرطٕس انضيُ ٙنهطالح انكٓشتائٛح Ee
انًخضَٔح ف ٙانًكصفٔ ،انطالح انًغُطٛغٛح  Emانًخضَٔح ف ٙانٕشٛعحٔ ،انطالح انكهٛح  Eنهذاسج ؼٛس .E = Ee + Em

 .1.2 0,75ألشٌ كم يُؽُٗ تانطالح انًٕافمح نّ.
 .2.2 0,5ؼذد ،ت ٍٛانهؽظر ، t1  30 ms ٔ t 0  0 ٍٛلًٛح  Eذغٛش انطالح انكهٛح نهذاسج.

)Ee(mJ) ; Em(mJ) ; E(mJ
1
2
3

0,2
)t(ms
5

0

اىشنو 3

التمرٌن  5( 3نقط) :اىنشج اىَسرطٞيح
ذسرأثش ػذد ٍِ اىشٝاظاخ اىدَاػٞح منشج اىقذً ٗاىنشج اىَسرطٞيح ٗمشج اىسيح  ...تررثغ اىَال ٍِ ِٞٝاىَرفشخ ِٞػثش
اىؼاىٌٗ ،خُشنو ظشتاخ اىحصاء فشصا زقٞقٞح ىرسدٞو األٕذاف زٞث ذيؼة اىششٗط اىثذئٞح دٗسا أساسٞا ف ٜرىل.
ٝرنُ٘ ٍشٍٍ ٚيؼة اىنشج اىَسرطٞيح ٍِ ػاسظر ِٞسأسٞرٍ ِٞر٘اصٝرٗ ِٞػاسظح أفقٞح ذ٘خذ ػي ٚػي٘  ٍِ hسطر
األسض (اىشنو - 1اىصفسح .)6/6
ٖٝذف ٕزا اىرَش ِٝإى ٚدساسح ذسمح ٍ Gشمض قص٘س مشج ٍسرطٞيح فٍ ٜداه اىثقاىح اىَْرظٌ ٗ ،ذؼشف ذأثٞش اىششٗط
اىثذئٞح ػي ٚذسدٞو ظشتح اىدضاء.
خالل ؼصح ذذسٚثٛح نفشٚك عهٗ ذغذٚذ ظشتاخ انعضاءَ ،فز العة ظشتح ظضاء يٍ يٕظع ٕٚ Oظذ عهٗ انًغافح
 OMيٍ خػ انًشيٗ ف ٙنؽظح َعرثشْا أصال نهرٕاسٚخ ) (t=0تغشعح تذئٛح  v 0ذُكٌٕ صأٚح  يع انًغرٕٖ األفم. ٙ
ٔ ْٕ Mعػ خػ انًشيٗ انًؽصٕس ت ٍٛانعاسظر ٍٛانشأعٛر.ٍٛ
نذساعح ؼشكح يشكض انمصٕس  Gنكشج يغرطٛهح كرهرٓا َ ، mخراس يعهًا يرعاو دا يًُظًا ) (O, i, jيشذثطا تاألسض
(الشكم .)1
اىَؼطٞاخ:
 ًَٓم ذأشٛش انٕٓاء ٔظًٛع االؼركاكاخ؛ g  10 m.s-2 -؛  OM  22 m؛ . h  3 m
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اىشنو 1

 .1 0,75ترطثٛك انمإٌَ انصاَ ٙنُٕٛذٍ ،أشثد انًعادنر ٍٛانرفاظهٛر ٍٛانهر ٍٛذؽممًٓا  v y ٔ v xإؼذاشٛر ٙيرعٓح انغشعح v G

1
0,5

ف ٙانًعهى ). (O, i, j
 .2أٔظذ انرعثٛش انؽشف ٙنهًعادنر ٍٛانضيُٛر y(t) ٔ x(t) ٍٛنؽشكح . G
 .3اعرُرط انرعثٛش انؽشف ٙنًعادنح يغاس ؼشكح . G

v02 .sin 2
. xP 
 .4 0,75ت ٍٛأٌ ذعثٛش انًذٖ ْٕ
g

ٚ .5عرثش انٓذف يغعال عُذ يشٔس انكشج فٕق انعاسظح األفمٛح ٔت ٍٛانعاسضذ ٍٛانشأعٛر.ٍٛ
خالل يؽأالخ لزف ظشتح انعضاء تُفظ انضأٚح ٔ  0تغشعاخ تذئٛح يخرهفح نصالشح العث ٔ ٔ  ٍٛذى ذصٕٚش
ؼشكح انكشجٔ .تاعرعًال ٔعائم يعهٕياذٛح ذى انؽصٕل عهٗ ٔشٛمح انشكم ( )2انًًصهح نًغاساخ ؼشكح .G
تاعرغالل يعطٛاخ ٔشٛمح انشكم (:)2
)y(m
v03  20 m.s1
 .1.5 0,75ؼذد يٍ ت ٍٛانالعث ٍٛيٍ عٛرًكٍ يٍ
ذغعٛم انٓذف .عهم ظٕاتك.
v02  18 m.s1
 .2.5 0,5يا ْٕ ذأشٛش لًٛح انغشعح انثذئٛح عهٗ
يذٖ ٔلًح انًغاس؟
 .3.5 0,75أٔظذ لًٛح انضأٚح .  0




v01  14,58 m.s1

1,5

)x(m
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0

