
  فرض المراقبة المستمرة

  الدورة الثانية

 السنة الثانية بكالوريا

 الكيمياء

 .أول و حمض اإلیثانویك أو أندرید اإلیثانویك - 1-لھ رائحة الموز انطالقا من التفاعل بین بوتان  Eنحضر إسترا  -1
  .الناتج  Eللتحولین ، ثم أعط اسم اإلستر  أكتب بالصیغ نصف المنشورة معادلة التفاعلین المنمذجین: 1-1
  ما الفرق بین ھذین التحولین ؟: 2-1
  .أول -1-من البوتان  0,1moℓمع   من أندرید اإلیثانویك تتفاعل 0,1moℓنجعل : 3-1
  .أحسب حجم الكحول المستعمل  - أ

 :نعطي .  VE=9,9 mℓ: الناتج عند نھایة التفاعل ھو  أحسب مردود التفاعل ، علما أن حجم اإلستر  -ب
 g/molالكتلة المولیة ب  g/mLالكتلة الحجمیة ب   

  74 0,81  الكحول
  116  0,88  االستیر

التي ھي عبارة عن ثالثي غلیسیرید ینتج عن التفاعل بین الغلیسیرول و   (Oléine)یتركب زیت الزیتون أساسا من األولیین  -2
من ھیدروكسید الصودیوم  V=20mℓمن األولیین ، و حجم  moléine=10,0 gكتلة : نسخن بارتداد داخل حوجلة  .حمض الزیت

  . C=7,5 moℓ/ℓتركیزه 
  .أكتب الصیغة نصف المنشورة لألولییتن و أحسب كتلتھا المولیة: 1-2
  .أكتب معادلة تصبن األولیین مع ھیدروكسید الصودیوم ، و عین الصابون الناتج ، و أحسب كتلتھ المولیة: 2-2
  .أنشئ الجدول الوصفي للتحول الكیمیائي و حدد المتفاعل المحد : 3-2
  .استنتج كتلة الصابون المحضر عند نھایة التفاعل : 4-2

  .CH2OH-CHOH-CH2OH: الغلیسیرول .  C17H33-CO2H: حمض الزیت : نعطي 
M(H)= 1 g.moℓ-1   ؛M(C)=12 g.moℓ-1   ؛ M(O)=16 g.moℓ-1  ؛M(Na)=23 g.moℓ-1 . 

1 الفيزياء  

مثبت بالط�ف االعلى للساق و نابض حلزوني كتلتھ  m=50gكتلتھ  Sو جسم صلب نقطي  L=20cmساق متجانسة كتلتھا مھملة و طولھا 
  مھملة 

یطب النابض الحلزوني على  ،. باالفصول الزاوي t، نمعلم موضع الساق عند لحظة تاریخھا θ=0یكون النابض الحلزوني غیر مشوه اذا كانت 
  الساق قابلة للدوران في مستوى رأسي ثابت و افقي ویمر من طرفھا حیث دوجة ارتداد زالساق خالل حركتھا م

:  لنابض نعبر عنھا بالعالقة اطاقة الوضع للي  و نعطي  معلم ارضي غالیلي فينھمل جمیع االحتكاكات وندرس حركة المتذبذب 
Ep,e=0,5.C.θ2+Cte   

  السرعة الزاویة للساق θ̇و  Lو   m اوجد تعبیر الطاقة الحركیة للمتذببذ بداللة -1

  θو االفصول الزاوي Cو  gو  Lو   m تعبیر طاقة الوضع للمتذبذب اوجد -2
  بین ان الطاقة المیكانیكیة للمتذبذب تنحفظ تم اعط تعبرھا  مرجعا لطاقة الوضع θ=0نختار الموضع  -3

  θو االفصول الزاوي θ̇و  Cو  gو  Lو   m بداللة

 Bو  Aمحددا تعبیر   A.θ=B+̈�للمتذبذ تكتب على الشكل التاليبین ان المعادلة التفاضلیة  حالة التذبذبات الصغیرة  -4
  نرید حل جیبي للمعادلة التفاضلیة السابقة  -5
  لكي یكون المتذبذب توافقیا Cحدد الشرط الواجب ان تحققھ  - 1-5
� استنتج تعبیر - 5-2

  ر الخاص للمتذبذبوالد 	
المدة الزمنیة الالزمة النجاز عشر تذبذبات وفق الحالتین  tΔالسابق من قیاس شدة مجال الثقالة لتحقیق ھذا الھذف نقیس  زیمكننا الجھا -6

  التالتین 
   Δt2=3,6sمثبت بمنصف للساق نجد القیمة  Sالحالة التانیة الجسم و   Δt1=8,8sمثبت بالطرف العلى للساق نجد القیمة  Sالحالة االولى الجسم 

  ثابتة لي السلك   C و شدة مجال الثقالة  gاستنتج كل المن 

  3 الفيزياء

12یتكون نواس اللي الممثل جانبھ من سلك ثابتة لیھ  ..10.2,3  radmNC  ثبت طرفھ األسفل في منتصف قضیب متجانسAB  عزم

في المنحى الموجب بزاویة  )(ندیر القضیب أفقیا حول.   JΔثابت منطبق مع السلك ویمر بمركز قصوره ھو )(قصوره بالنسبة لمحور

radm )6(   0(انطالقا من موضع توازنھا(   ثم نحررھا بدون سرعة بدئیة عند اللحظةt = 0.  

 .أوجد بتطبیق العالقة األساسیة للتحریك المعادلة التفاضلیة لحركة النواس .1
stعلما أن المدة الزمنیة إلنجاز عشر ذبذبات ھي  JΔأحسب  .2 10. 
 .أكتب المعادلة الزمنیة للحركة .3
)0(نعتبر موضع توازن العارضة  .4 و المستوى األفقي الذي  ) ���  0 =(طاقة الوضع للي ، حیث یكون السلك غیر ملتوي مرجعا ل

 .یضم القضیب مرجعا لطاقة الوضع الثقالیة
  .بین أن الطاقة المیكانیكیة للنواس ثابتة واحسب قیمتھاو   أعط بداللة الزمن، تعبیري طاقة الوضع و الطاقة الحركیة للنواس

 




