
 

Prof.Brahim.NOUREDDINE                          Lycée Moulay Smail Qualifiant  Page 1 
 

 

 

 

 

  في الكيمياء  :  افي الفيزياء و تمرين يتضمن الموضوع ثالثة تمارين

 النقطة الموضوع الكيمياء

 7 تصنيع نكهة الموز بطريقتين مختلفتين 

 النقطة الموضوع الفيزياء

 2 دراسة حركة كوكب المشتري و األقمار المحيطة به   التمرين األول

 6.5 الدراسة الطاقية و التحريكية للنواس المرن بوضع أفقي و وضع مائل   المرين الثاني
 4.5 الدراسة الطاقية لنواس بسيط    التمرين الثالث 

 : نقط (  7)تصنيع نكهة الموز بطريقتين مختلفتين :  الكيمياء 

 

 
 1الكتل المولية بالوحدة  - معطيات :ال-g.mol  للمركبينA  وE : M(A)=60 ** 16M(E)=1  -  الكتلة الحجمية للمركبE  :3-ρ(E)=0,88g.cm  . 

  : Eالطريقة األولى لتصنيع المركب  -1 التنقيط

من  mol2=0,Bnو كمية مادة   COOH3CHصيغته   Aمن مركب عضوي  mol2=0,Anعن طريق تفاعل كمية مادة  E المركب نحضر

 .  Eمن مركب عضوي  g3,45m=1فنحصل على كتلة  OH-2CH2)2(CH3CHصيغته   Bمركب 

 أكتب معادلة التحول الحاصل باستعمال الصيغ نصف المنشورة . -1-1

 . الرسميةوأعط تسميته   Eمركب تعرف على ال -1-2

 أنشئ الجدول الوصفي للتحول الحاصل .  -1-3

 .  Eمردود تصنيع المركب   1rأحسب   -1-4

 المدروسة في حالة توازن  . في أي منحى ستتطور تلقائيا :  أجب  دون تعليل أو تفسير  :  المجموعة الكميائية -1-5

 .         Eو إزالة المركب  Bعند إضافة المركب  -ب(.                                       Aعند إزالة الماء و إضافة المركب  -أ(

 عند رفع درجة الحرارة . -د(                                        عند إضافة حفاز .                      -ج(

المدروس  Eمن المركب العضوي  0.2molEn=في تجربة أخرى و في نفس الظروف ننجز خليطا بدئيا متساوي الموالت مكونا من كمية  -1-6

 .  Aمن المركب  mسابقا و الماء , فنحصل على كتلة 

 غير كلي  -بطيء              د( -ج(          كلي    -ب(          سريع   -ول :  أ( اختر الصحيح مما يلي دون تعليل أو تفسير : هذا التح -1-6-1

 .  Aمردود  تصنيع المركب   2rأوجد  -1-6-2

 الناتج . Aكتلة المركب  mأوجد  -1-6-3

 : Eلتصنيع المركب  الطريقة الثانية -2

من المركب  0,1mol2n=و   3CH-CO-O-CO-3CHصيغته  ANمن مركب  0,1mol1n=عن طريق تفاعل هذه المرة   Eنحضر المركب 

B 3, فنحصل على حجمcm1,9=1EV  من المركبE  . 

 أكتب معادلة التحول الحاصل .  -2-1

 . Eمردود تصنيع المركب   3rأحسب   -2-2

 يرجع اعتماد الطريقة الثانية بدل األولى لمبررين , أذكرهما . -2-3
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ( نقطة 31الفيزياء : )
  نقط ( 2)  (-بتصرف  - 1220 )عن الدورة االستدراكية:  بعض األقمار المحيطة به تري والمش دراسة حركة : 1التمرين 

 
 

 :  المعطيات

                                   .                                                                   m 3=69911.10JRشعاع كوكب المشتري :   -         .  m11=1,49.10STrالمسافة بين مركزي األرض و الشمس  :   -          

 .  s6=31,5576.10TTدور حركة األرض حول الشمس :  -                 . ST=5,2.rSJrالمسافة بين مركزي المشتري و الشمس :  -          

 . kg27=1,9.10JMكتلة كوكب المشتري   :    -                 .    25,931m.s0g=-2شدة الثقالة على سطح المشتري :   -          

ية يتم تحتوي الفواكه على مركبات عضوية ذات نكهة متميزة, مثل نكهة الموز . لتلبية الطلب المتزايد على مثل هذه المركبات في الصناعة الغذائ  

  ين .بطريقتين مختلفتبنكهة الموز  Eاستعمال مركبات مماثلة يتم تصنيعها بسهولة وبتكلفة أقل .  يهدف هذا التمرين إلى تصنيع مركب عضوي 

أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية و يمثل لوحده عالما مصغرا, حيث يدور في فلكه حوالي ستة و ستون قمرا طبيعيا.     (Jupiter)كوكب المشتري  يعتبر 

 يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة المشتري حول الشمس و بعض األقمار المحيطة به . 

ء إنجاز المكثف من بين ثنائيات القطب التي تعرف تطبيقات متشعبة ومفيدة في مجال اإللكترونيك و المعلوميات الصناعية . نريد من خالل هذا الجز 

 دراسة مبسطة لجهاز القط الرطوبة الذي يعتمد أساسا على المكثف في اشتغاله . 

 1/3      :      الصفحة       جهة مراكش اسفي  – نيابة قلعة السراغنة  –ثانوية موالي اسماعيل التأهيلية 

 2018 – 2017السنة الدراسية    :   الدورة الثانية  3:   الفرض المحروس رقم الثانية بكالوريا  :   المستوى   

   7         :        المعامل      الفيزياء و الكيمياء       :      المادة        شعبة العلوم التجريبية     :         الشعبة 

 ثالث ساعات     :      اإلنجازمدة     إبراهيم نورالدين        :   أستاذ المادة    مسلك العلوم الفيزيائية    :       المسلك 
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 نهمل جميع القوى األخرى المطبقة على المشتري أمام قوة التجاذب الكوني بينه و بين الشمس  , كما نعتبر أن مداره حول الشمس دائري .  -

 خرى المطبقة على األرض أمام قوة التجاذب الكوني بينها و بين الشمس  , كما نعتبر أن مداراا حول الشمس دائري .نهمل جميع القوى األ -

 نعتبر أن للشمس و األرض و المشتري و كذا األقمار المدروسة تماثال كرويا لتوزيع الكتلة .   -

  دراسة حركة المشتري حول الشمس : -1 التنقيط

 بتطبيقك للقانون الثاني لنيوتن على كوكب المشتري أثناء حركته حول الشمس أثبت أن حركته دائرية و منتظمة .  -1-1

 دور حركة المشتري حول الشمس .  JTأوجد  -1-2

             تحديد ثابتة التجاذب الكوني :  -2

 )نهمل أبعاد القمرين أمام المسافة بين كل منهما  و بين مركز المشتري (  . "Casstilo" و "Ioمن بين األقمار الطبيعية للمشتري هناك قمران " 

 .   s3153.10=ITمن مركز المشتري و ينجز دورة كاملة حوله خالل مدة  m8=4,22.10 IJr" على مسافة Ioيوجد القمر" -       

 .  1441800sCT="  ينجز دورة كاملة حول المشتري خالل مدة Casstiloالقمر " -       

 ثابتة التجاذب الكوني .  Gأوجد  -2-1

   " و مركز المشتري .Casstilo"المسافة بين  CJrأوجد  -2-2
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  نقط ( 6.5)الدراسة الطاقية و التحريكية للنواس المرن بوضع أفقي و وضع مائل  :  2التمرين 

 *** 102π= نأخذ : *** 0,25kg1m  ***1-g=10N.kg  ***=0,5kg2m *** kg=0,23m  *** α=30°= نهمل جميع االحتكاكات *** - المعطيات :

 الدراسة التحريكية للنواس المرن األفقي :  -1 التنقيط

بنابض لفاته غير متصلة وكتلته مهملة   S)1( يمكنه أن يتحرك بدون احتكاك فوق نضد هوائي أفقي . نربط  1m كتلته S)1( جسما صلبا نعتبر

ثم نحرره بدون سرعة في المنحى الموجب  mXبمسافة  Oعن موضع توازنه  S)1(ونثبت الطرف اآلخر إلى حامل ثابت . نزيح  1kه وصالبت

,O)بدئية . ندرس الحركة على المحور األفقي )i ينطبق أصله  الذيO 1( مركز قصور أفصول مع(S . عند التوازن 

.وحدد طبيعة حركته   المتذبذب أوجد المعادلة التفاضلية لحركة,  S)1(بتطبيقك للقانون الثاني لنيوتن على  -1-1
 

 

حل المعادلة السابقة يكتب كما يلي : -1-2
0

2
( ) .cos( . )mx t X t

T


 

 
مركز قصور المتذبذب  أفصول x(t)تغيرات  2يمثل منحنى الشكل و 

 .  x(t)بداللة الزمن. أكتب التعبير العددي ل 

  صالبة النابض .  1kأوجد   -1-3

 السرعة القصوية للمتذبذب .   maxVأوجد  -1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الطاقية للنواس المرن األفقي  :    -2

في   dبمسافة  Oعن موضع توازنه  S)2(و نحتفظ بالمجموعة المتذبذبة في وضع أفقي , نزيح   2mكتلته  S)2(( بجسم صلب 1Sنستبدل الجسم )

0بسرعة بدئية  t=0عند  طلقهثم نالمنحى السالب  0V V .i المحور األفقينفس  . ندرس الحركة على(O, )i ينطبق أصله  السابق , والذيO  مع  

 نعتبر كحالة مرجعية لطاقة الوضع المرنة عند التوازن .S)2( مركز قصورأفصول 

 و نعتبر كمستوى للحالة المرجعية  لطاقة الموضع الثقالية  حالة النابض غير مشوه 

  ( .2Sمركز قصور الجسم ) 2Gالمستوى األفقي المار من 

  الزمن .  تغيرات إحدى طاقات المجموعة بداللة 1يمثل منحنى الشكل  -

) أوجد -2-1 )W F   شغل القوة المرنة بين اللحظتينt’=0.25s    وst’’=0,75 . 

  النتيجة.. فسر هذه  ’’tو  ’tتغير الطاقة الميكانيكية بين اللحظتين  mΔE أحسب -2-2

 .  t=1,25sعند اللحظة  المتذبذبأوجد سرعة  -2-3
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 الدراسة الطاقية للنواس المرن بوضع مائل  :  -3

.  نضع المجموعة  3kاته غير متصلة و صالبته و نابض لف 3mكتلته  S)3(ستبدل النواس السابق بنواس مرن يتكون من جسم صلب هذه المرة ن

O(  المعلم عند التوازن منطبق مع أصل S)3(مركز قصور الجسم  . 1كما هو مبين في الشكل  مائلبوضع المتذبذبة  , i , j( .     

 دراسة توازن المجموعة :  -3-1

 شدة تأثير السطح المائل.   Rعند التوازن أوجد  -3-1-1

 . gو  3k  ,3m  ,αبداللة  عند التوازن 0LΔأوجد تعبير اإلطالة  -3-1-2

: دراسة الحركة التذبذبية للمجموعة -3-2
 

 

 فينجز  t=0و نحرره عند  dعن موضع التوازن بمسافة  (S)نزيح الجسم 

 كحالة مرجعية  Oحركة تذبذبية جيبية . نختار المستوى األفقي المار من 

 لطاقة الوضع الثقالية و نختار حالة النابض غير مشوه حالة مرجعية لطاقة

  الوضع المرنة . 

 أثبت تعبير الطاقة الميكانيكية للمتذبذب .  -3-2-1

 لمتذبذب . ا لحركة المعادلة التفاضلية استنتج -3-2-3

  نقط ( 4.5):  لنواس بسيط  الدراسة الطاقية:  3التمرين 

, الطرف االخر للخيط شد إلى حامل ثابت عند  Lو أبعادها مهملة, معلقة بخيط ,غير مدود, كتلته مهملة و طوله  mيتكون نواس بسيط من كرية, كتلتها 

بدون سرعة بدئية , فتنجز ذبذبات حرة حول  t=0في المنحنى الموجب و نحررها عند  mθ صغيرة بزاوية O. نزيح المجموعة عن ( 1)الشكل Aالنقطة 

 كحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية . نهمل جميع االحتكاكات . O. نعتبر المستوى األفقي المار من  Aنقطة يمر من ال (Δ)محور أفقي 

صغيرة  θ*** نأخذ بالنسبة ل  gm=0,35k  ***m30,58L=   ***2-g=9,8m.s***     المعطيات : sin  و


  
²

cos 1
2

*** 

  التنقيط

 .   المتذبذب و حدد طبيعة حركته حركةبتطبيقك للمبدأ األساسي للتحريك على الكرية , أوجد المعادلة التفاضلية ل -1

 .  gو  Lالدور الخاص للمتذبذب بداللة  0Tأعط  تعبير  -2

 بعدا  زمنيا .  0Tأثبت أن للمقدار  -3

 .  E=f(θ)تغيرات إحدى طاقات المجموعة بداللة األفصول الزاوي  2يمثل منحنى الشكل  -4

 مع التعليل .   2تعرف على منحنى الشكل   -4-1

 الطاقة الميكانيكية للمجموعة .  mEحدد قيمة  -4-2

 األفصول الزاوي القصوي .   mθحدد  -4-3

 .  0,1rad1θ=ل  أوجد طاقة الوضع الثقالية للمجموعة بالنسبة -4-4

  توتر الخيط لحظة توقف المتذبذب ألول مرة . Tأوجد  -0
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