
  فرض المراقبة المستمرة الدورة الثانية

 السنة الثانية بكالوريا

 1تمرین 
بسیطة  وھي في الغالب استرات...) الدفاع،الھجوم،التعقب(الفیرمونات أنواع كیمیائیة تساعد على التواصل بین الكائنات الحیة خاصة الحشرات

أول و -1-میثیل بوتان- 3یمكن تصنیعھا في المختبر، في ھذا التمرین سنحاول تصنیع فیرمون التحذیر لدى النحل، حیث سنحضره إنطالقا من 
  .حمض االیثانویك

 أكتب، معادلة التفاعل، باستعمال الصیغ نصف المنشورة  -1
  أذكر إسم االستر المتكون -2
 .أذكر ممیزتان أساسیتان لھذا التفاعل -3

من حمض الكبریتیك المركز وبعض  1mLنضیف . من حمض اإلیثانویك  V2أول و -1-میثیل بوتان- 3من  V1 = 22mLندخل في حوجلة ، 
 50mLبعد التبرید ، نصب محتوى الحوجلة في أنبوب التصفیق یحتوي على .دقیقة 30نسخن الخلیط باإلرتداد لمدة . pierre ponceحصى خفان

بعد عزل الطور . بعد التحریك والتصفیق ، نحصل على طورین غیر قابلین لإلمتزاج ، یوجد االستر في أحد ھذین الطورین .من الماء المثلج 
  .من االستر  m =17gالمناسب نحصل على 

 g/molالكتلة المولیة ب    :المعطیات
ب  200Cالكتلة الحجمیة عند 
g/mL 

  الذوبانیة في الماء

  كلیة  1.05  60  اإلیثانویكحمض 
  ضعیفة  0.81  88  أول-1-میثیل بوتان-3

  ضعیفة  0.87  130  )الفرمون(االستر الناتج
  دما دور التسخین باالرتداد، أجرد األدوات التجریبیة المستعملة في التسخین باالرتدا -1
 ؟pierre ponceما دور حمض الكیبریتیك المركز ؟ وما دور حصى خفان -2
 .متساوي الموالت في الحالة البدئیة) حمض وكحول(لحمض اإلیثانویك،بداللة المعطیات، لكي یكون الخلیط   V2حدد قیمة الحجم  -3
 .أعط جدول التقدم لھذا التفاعل -4
 .مردود التفاعل rثم حدد  Xmaxو  Xfحدد قیمة كل من  -5
  .إعط شكل منحنى تطور كمیة مادة اإلستر بداللة الزمن -6
 .أنبوب التصفیق موضحا تموضع الطورین مع التعلیل أرسم تبیانة  -7

 .المركب المستعمل، وكیف یمكننا تسریعھو صیغة كیف یمكننا رفع مردود ھدا التفاعل مع ذكر إسم
 2تمرین 

نعتبر حركة األرض حول الشمس ، في المرجع المركزي الشمسي ، الذي 
نفترض أن ھذه الحركة دائریة منتظمة ، شعاع مسارھا .  نعتبره غالیلیا

R=1,50.1011m  .نھمل تأثیر جمیع األجرام السماویة األخرى.  

uأعط التعبیر المتجھي للقوة التي تخضع إلیھااألرض ، مستعمال المتجھة  -1
r

  .الممثلة في الشكل
  .ھذا القانون على األرض طبق. أذكر نص القانون الثاني لنیوتن -2
  استنتج تعبیر متجھة تسارع األرض ، أعط ممیزاتھا، -3
  . ثم مثلھا على الشكل دون اعتبار السلم 
لمركز قصور األرض حول الشمس ؟                      vو السرعة   aعلما أن الحركة دائریة منتظمة ، ما العالقة التي یمكن كتابتھا إذن بین التسارع  -4
.                                                                                                                            أحسب قیمة ھذه السرعة.شعاع المسار Rكتلة الشمس و  MSثابتة التجاذب الكوني و  Gلمركز قصور األرض بداللة   vأعط تعبیر السرعة  -5
  .ارللمس Rو الشعاع  vلحركة دوران األرض حول الشمس ، بداللة السرعة  Tأعط تعبیر الدور المداري  -6

بین أن  -7
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.نعطي. ثم أحسب قیمتھا :MS=1,98.1030kg  وG=6,67.10-11m3.kg-1.s-2 . 

 3تمرین 
  .بالنسبة للمستوى األفقي  α =300أن ینزلق فوق سكة مستقیمیة توجد  في مستوى رأسي ومائل بزاویة  m =200gكتلتھ   (S)یمكن لجسم صلب 

  0    أفقي وثابت یمر من مركزھا (Δ)للدوران حول محور     مرتبط بخیط غیر مدود وكتلتھ مھملة یمر بمجرى بكرة قابلة (S)الجسم 
بدون سرعة بدئیة انطالقا  (S)نحرر الجسم  t= 0 عند اللحظة 
            )1:انظر الشكل (  ( i , 0 )أصل المعلم  0من النقطة 

بداللة  (S)سرعة الجسم  Vمنحنى  تغیرات   2: یمثل الشكل 
  .  الزمن 

  aG ثم احسب التسارع,  (S)حدد معلال جوابك حركة الجسم -1

  .لمركز قصور الجسم
  (S)الجسم  استنتج المعادلة الزمنیة لحركة   -2
  و السكة مھملة   (S)نعتبر االحتكاكات بین الجسم  -3
  .ذكر بالقانون الثاني لنیوتن 3-1 
المقرونة  Tبتطبیق القانون الثاني لنیوتن حدد شدة القوة  3-2

 g = 10m.s-2:نعطي                                                                                 . (S)على الجسم  بتأثیر الخیط 
 




