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على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع األول

) 10من  5إلى الصفحة  10من  1صفحات ( من الصفحة  05يحتوي الموضوع األول على 

نقطة) 14الجزء األول: (
 ن) 04التمرين األول:(
النووي تفاعل ناشر للحرارة، لكن إنجازه يطرح عدة صعوبات تقنية من بينها: ضـرورة تسـخين تفاعل االندماج 

 مليون درجة لضمان انطالق التفاعل. الخليط إلى درجة حرارة عالية تفوق 

وم ـو الذي يعطي نواة الهيلي و التريتيوم  رين الديتيريوم ـاندماج النظي ،اجـن تفاعالت االندمين بم

  . و نترون

عرف ما يلي: االندماج النووي، النظائر.-

مليون درجة. اشرح لماذا يتم تسخين الخليط إلى درجة حرارة عالية تفوق -

.و التريتيوم  اكتب معادلة االندماج النووي بين النظيرين الديتيريوم -
الطاقة التي يحررها هذا التفاعل. ثم بالـ  احسب بالـ -

و هـو  بوفرة في المحيطات، حيث يقدر االحتياط العالمي منه بــ  يوجد الديتيريوم -

بعد قذفه بنترون حسب المعادلة  يمكن الحصول عليه انطالقا من عنصر  غير مشع، أما التريتيوم 

                               التالية:

.،  ،  ،  من بين األنوية التالية:  حدد رمز النواة  -أ
.من الديتيريوم  احسب الطاقة الناتجة عن استهالك   -ب
، باعتبار مردود تحـول الطاقـة االستهالك السنوي من الطاقة الكهربائية يقدر بـ   -ج

.الحرارية إلى الطاقة الكهربائية يقدر بـ 
ي من الديتيريوم احسب بالسنوات المدة الزمنية الالزمة الستهالك المخزون العالم-
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شر للحرارعل ناشر للحرارة، لكن

ونمليون درجةفوق 

ن الديتيريومرين الديتيريوم 

دفوق لية تفوق  مليمليون

.لتريتيوم و التريتيوم 
عل.

ه بــ ي منه بــ 

 قذفه بنترونبعد قذفه بنترون حسب

ـةلطاقـة 
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10من    صفحة    

المعطيات:
  ،  ، 

  ،  ،

  ،. 

 ن) 06التمرين الثاني: (
تمثل الصورة المقابلة  العناصر الكهربائية األساسية التي تدخل في تركيب شاحن الهاتف النقال،تعتبر المكثفات من 

 .مكثفة تم استخراجها من شاحن هاتف نقال سعتها غير واضحة مدون عليها 

 ، مولـد نفرغها كليا ثم نركبها على التسلسل مع ناقل أومي مقاومتـه  من أجل معرفة سعتها  

).-و أسالك توصيل. كما هو موضح في (الشكل ، بادلة  توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية 

):نضع البادلة في الوضع ( عند اللحظة  

أعد رسم الدارة موضحا عليها التوترات بأسهم و جهة التيار الكهربائي.-

.التوتر الدارة كيفية ربط راسم االهتزاز لمشاهدة نفس بين على -
بين كيف يتم شحن المكثفة على المستوى المجهري.-

 وتر الكهربائي ـها التـي يحققـاضلية التـادلة التفـت أن المعـأثب-

.هي: 

.تقبل المعادلة التفاضلية السابقة حال من الشكل -
بداللة مميزات الدارة. و  حدد عبارتي الثابتين  -أ

.أعط المدلول الفيزيائي للثابت   -ب
متجانس مـع الـزمن ثـم  بالتحليل البعدي، بين أن   -ج

استنتج مدلوله الفيزيائي.

بواسطة برمجية مناسبة تمكنا مـن رسـم بيـان تغيـرات -

). -كما هو موضح في (الشكل بداللة الزمن  
باستغالل البيان:

.ثم استنتج قيمة سعة المكثفة  جد قيمة الثابت -

) و نعتبره مبدأ جديد لألزمنة:في الوضع ( نؤرجح البادلة 

-الشكل

-الشكل
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تعتبر المكتعتبر المكثفات

كثفة تم استخرمكثفة تم استخراجها

نفر معرفة سعتهاجل معرفة سعتها 

المحركة الكهروته المحركة الكهربائية

ضع البادلة فينضع البادلة في الوض

ليها التوتراتضحا عليها التوترات بأس

راسم االربط راسم االهتزاز لمش

وى المجهريلمستوى المجهري.

ـــوتر الكوتر الكهتـــــهاها التقــقق يحقق
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10من    صفحة    

ما هي الظاهرة التي تحدث للمكثفة؟-

مكنت المتابعة الزمنية من رسم المنحنى البياني تطور التوتر بين لبوسي المكثفة بداللة الـزمن كمـا هـو -

).-موضح في (الشكل
جد سلم مناسب لمحور التراتيب. -أ

) عنـد -بين أن المماس للمنحنى البياني (الشكل  -ب
يقطع محور األزمنة في نقطة  نقطة فاصلتها 

.فاصلتها 
ثم قارنها مع القيمة السابقة. جد سعة المكثفة   -ج

المار في الدارة. احسب الشدة األعظمية للتيار -

 )ن 04:(لثالثا التمرين
 .تعطى: . نعتبره نقطة مادية كتلته  جسم 

 بواسطة هذا الجسم و طاولة هوائية نجري التجربتين التاليتين: 

و نشـغّل المضـخة  نميل الطاولة الهوائية عن المستوى األفقي بزاوية -

، يمكن بواسطة تجهيز خاص غير ممثّل في الشكل أن نعرف سرعة الجسم في الهوائية للتخلص من االحتكاك

)-كما هو موضح في (الشكل نحو  مختلف اللحظات من 
نعيد نفس التجربة لكن بدون تشغيل المضخة الهوائية، و نعتبر في هذه الحالة قوة االحتكاك مكافئة لقوة واحدة -

معاكسة لشعاع السرعة و مستقلة عن طويلة السرعة. 

 ).-(الشكل نمثّل من أجل كل تجربة سرعة الجسم بداللة الزمن 

في كل تجربة. و  مثّل القوى المؤثرة على كل جسم بين النقطتين -

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد عبارة التسارع في كل تجربة.-

بدون حساب، ارفق كل بيان بالتجربة الخاصة به.-

استنتج من البيانين المسافة المقطوعة في كل تجربة لحظة توقف الجسم.-

.و    قيمتياحسب -

). نعطي للجسم سرعة ابتدائيـة فـي -و نهمل االحتكاك (الشكل نضبط الطاولة على زاوية ميل أخرى  
 بحيث نعتبر  يصبح خاضعا لقوة ثقله فقط. ندرس حركته في المعلم  ا يصل إلى و لم النقطة 

  .بداللة  النقطة  مغادرة الجسم بعد) سرعة -. نمثّل في (الشكللحظة وجوده في 

-الشكل

-الشكل

-الشكل
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)ن04
 كتلته  مادية كتلته 
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واسطة تجهيزمكن بواسطة تجهيز خاص
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10من    صفحة    

. أوجد مركبتي شعاع تسارعه-
؟ بداللة  ما هما مركبتا شعاع سرعته في النقطة -

.و  اكتب عبارتي -
.استنتج من البيان قيمة الزاوية -
.باالعتماد على البيان، احسب أعلى ارتفاع يصله الجسم فوق -

 )نقاط 06الجزء الثاني: (
 ن) 06: (تجريبيالتمرين ال

لغرض المتابعة الزمنية عن طريق قياس الناقلية للتحول الكيميائي المنمذج بالمعادلة التالية:

ا ـف إليهـو نضي ا ـكتلته وم ـن األلمنيـة مـصفيح رارة ـة الحـد درجـر عنـي بيشفـع ـضن

ي ـولـزه المـتركي ن ـدروجيـور الهيـض كلمـول حـن محلـم ا ـحجم

بفـرض أن  بداللة الـزمن  . و نتابع تغيرات الناقلية النوعية  ظة حعند الل 

 ).-الممثل في (الشكل رارة تبقى ثابتة فنحصل على البيان حدرجة ال

مثّل جدول التقدم للتفاعل الحادث.-

تعطـى  في اللحظة بين أن عبارة الناقلية النوعية للمحلول -

       بالشكل التالي:

هو تقدم التفاعل. حيث 

احسب قيمة التقدم األعظمي، ماذا تستنتج.-

لقطعة األلمنيـوم إذا كـان المـزيج  احسب قيمة الكتلة -

االبتدائي ستوكيومتري.

-الشكل

-الشكل

-الشكل
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البدالقلية النوعية  الناقلية النوعية 
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10من    صفحة    

.لما  ، ثم احسب قيمتها بين أن سرعة التفاعل تعطى بالعالقة التالية:-
.له نفس الكتلة المحسوبة   من نفس المادةالسابقة بمسحوق األلمنيوم لو نستبدل صفيحة -

.في هذه الحالة تغيرات الناقلية النوعية كيفيا وقّع )، ت-مع بيان (الشكل-

 :تعطى عند درجة الحرارة 
  ،

  ،.

النـاتج  . نشكّل عمودا يتكون من صفيحة األلمنيوم السابقة مغمورة في محلول كلور األلمنيوم 

، و صفيحة نحاس مغمورة في محلول كلور النحاس و تركيزه المولي  من التفاعل السابق حجمه 

و جسر ملحي.  و تركيزه المولي  حجمه  الثنائي 

نربط العمود بمقياس أمبير و مقاومة على التسلسل، فنالحظ مرور تيار كهربائي خارج العمود من صفيحة النحاس 

 نحو صفيحة األلمنيوم.

الجسر الملحي؟ ما دور-

ارسم شكال تخطيطيا للعمود موضحا جهة التيار و جهة حركة االلكترونات و أقطاب العمود.-

أعط الرمز االصطالحي لهذا العمود.-

اكتب المعادلتين النصفيتين عند المسريين، ثم معادلة التفاعل المنمذج الحادث في العمود.-

.اتجاه تطور الجملة علما أن ثابت التوازن الموافق  و حدد احسب كسر التفاعل االبتدائي -
احسب كمية الكهرباء العظمى التي ينتجها العمود خالل اشتغاله مستعينا بجدول التقدم علمـا أن المتفاعـل -

.المحد هو أحد شوارد المحلولين. تعطى: 
، احسب مدة اشتغاله.شدته  إذا كان هذا العمود ينتج تيارا كهربائيا مستمرا-

انتهى الموضوع األول
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 السابق حجمهعل السابق حجمه 

حجحجمه 

ر و مقاومة عأمبير و مقاومة على الت

هة التيار و جهحا جهة التيار و جهة ح

ة التفاعل المنمعادلة التفاعل المنمذج ا

ملة علما أن ثر الجملة علما أن ثابت

ه مستعينا بجدول اتغاله مستعينا بجدول الت

.
مدة اشتغالهسب مدة اشتغاله.
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ثانيالموضوع ال
) 10من  10إلى الصفحة  10من  6صفحات ( من الصفحة  05على  ثانييحتوي الموضوع ال

نقطة) 14الجزء األول: (
  ن) 04التمرين األول:(

، الذي يتميز بثابت النشـاط اإلشـعاعي  نجد النظير الثالث التريتيوم  من نظائر عنصر الهيدروجين  

و تنتج نواة بنت  تتفكك نواته المشعة  تلقائيا وفق النمط 

.و  ، من بين األنوية التالية:  اكتب معادلة التفكك النووي ثم حدد النواة -
.و  ، ثم حدد عليه موقع النواتين ارسم في معلم متعامد المخطط -

، و بواسطة جهاز مناسب قمنا بقياس نشـاطها كتلتها  توجد عينة من نوى التريتيوم  في اللحظة  

(لم نتمكن من قراءة العدد). اإلشعاعي فوجدنا 

و اكتب عبارته. عرف النشاط اإلشعاعي -

قمنا برسـم البيـان  و قيمة  إليجاد قيمة -

).-المبين في (الشكل
.و  اعتمادا على البيان، جد قيمة كل من  -أ

.لنواة   استنتج قيمة زمن نصف العمر   -ب
.جد قيمة الكتلة   -ج

د اللحظة ــعن اط اإلشعاعي ـارة النشـت أن عبـأثب-

تكتب بالشكل: 

عدد طبيعي. حيث 

.أكمل الجدول التالي ثم ارسم المنحنى البياني -

-الشكل
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ن)04التمرين الثاني: (
) و المكون من العناصر الكهربائية التالية:-نحقق التركيب التجريبي المبين في (الشكل

.مولّد توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية -
.و مقاومتها  وشيعة ذاتيتها -
.و  ناقالن أوميان مقاومتهما -
و أسالك توصيل. قاطعة كهربائية -

على نتائج الدراسة التجريبية و برمجية اعالم آلي تمكنا من رسم  ، و باالعتمادنغلق القاطعة  عند اللحظة 

 ).-كما هو مبين في (الشكل و  ،  المنحنيات البيانية 

وضح على الدارة الكهربائية بأسهم جهة التوتر الكهربائي بين طرفي المستقبالت الكهربائية و جهة التيـار -

الكهربائي المار في الدارة.

.بتطبيق قانون جمع التوترات جد المعادلة التفاضلية لشدة التيار الكهربائي -
.و  ، ، داللة في النظام الدائم ب استنتج عبارة شدة التيار الكهربائي -

ثابت الزمن يطلب تعيين عبارته. حل للمعادلة التفاضلية السابقة. حيث  العبارة -

. و  ،  اكتب العبارات الزمنية للتوترات -
تعليل.مع ال بالتوتر الموافق له علما أن  انسب كل منحنى بياني -

علما أن شدة التيار الكهربـائي  و  ،  ،  ،  باالعتماد على المنحنيات الثالثة: جد قيمة كل من -

.المار في الدارة في النظام الدائم 
.احسب قيمة الطاقة في الوشيعة عند اللحظة -

-الشكل

-الشكل
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نغللحظة عند اللحظة 

لبيانية ات البيانية 

 الدارة الكهربا على الدارة الكهربائية ب

ي الدارة.ار في الدارة.

رات جد الم التوترات جد المعادلة ا

فيفي النظامئيلكهربائي 

 للمعادلة التفحل للمعادلة التفاضلي

وو ، 

 الموافق له عوتر الموافق له علما أن

و، ، ، ، 
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ن) 06التمرين الثالث: (
في النهاية الحرة لنابض مرن مهمل الكتلة حلقاتـه غيـر  نعتبره نقطيا كتلته  نثبت جسما صلبا 

 متالصقة طرفه الثاني مثبت بالجملة (جسم + نابض) موجودة على مستوي أفقي أملس متصل بمسار أفقي خشـن

 ).-(الشكل نصف قطره  الذي بدوره متصل بمسار دائري الشكل  طوله 

ثم نتركه لحاله. نضغط النابض بمقدار  

.مثّل القوى الخارجية المطبقة على الجسم -
.بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، اكتب المعادلة التفاضلية للحركة بداللة المطال -
. باالعتماد ) تغيرات تسارع مركز عطالة الجسم بداللة الزمن -يمثّل البيان المقابل (الشكل-

على البيان جد:

ثم بين بالتحليل البعدي أنه  الدور الذاتي للحركة -

مقدار متجانس مع الزمن.

.سعة الحركة -
.ثابت مرونة النابض -

رعة ـ، السـة للمطـال ـادالت الزمنيـب المعـاكت-

.و التسارع  
).احسب سرعة الجسم لحظة مروره بوضع التوازن (الموضع -

.لحظة مروره بوضع التوازن في الجهة الموجبة للمحور  يحرر الجسم  
. علّل إجابتك.استنتج سرعة الجسم في الموضع -
المطبقة على الجسـم  احسب شدة محصلة قوى االحتكاك  بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على المستوي -

.بسرعة قدرها  علما أنه يصل إلى الموضع 
.المعرف بالزاوية  احسب سرعة الجسم في الموضع -
.فعل السطح الدائري على الجسم في النقطة  جد قيمة -

-الشكل

-الشكل
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جية المطبقة عخارجية المطبقة على الج

يوتن، اكتب المي لنيوتن، اكتب المعادل

) تغيرات) تغيرات تسارع-ل

لتحليل البعدي أنبين بالتحليل البعدي أنه

لجسـم على الجسـم 
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10من    صفحة    

 

 

 

 

. نـدرس حركـة المسار الدائري لينطلق في الهواء فيرتطم بسطح األرض عند الموضع يغادر الجسم 
 .في المعلم  الجسم 

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: حدد طبيعة حركة الجسم. ثم اكتب المعادالت الزمنيـة للحركـة و معادلـة -

المسار.

.جد أقصى مسافة أفقية يقطعها الجسم، حيث زاوية القذف -
.جد قيمة سرعة الجسم لحظة ارتطامه بسطح األرض في الموضع -

.،   يعطى:
 )نقاط 06الجزء الثاني: (

  ن) 06: (تجريبيالتمرين ال
، يتميز بسلسلة كربونية صيغته المجملة  في مختبر الثانوية وجدنا قارورة لحمض كربوكسيلي 

 خطية مشبعة. من أجل تحديد صيغته المجملة نقوم بمعايرته بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم 

.تركيزه المولي 

 في حجم قـدره  من الحمض الكربوكسيلي  بإذابة  نحضر محلوال مائيا  

و نعايره بواسطة محلول هيدروكسيد الصـوديوم  من المحلول  من الماء المقطّر. نأخذ حجما 

 .فكان حجم التكافؤ 

أثناء المعايرة.اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل -

.احسب التركيز المولي للحمض الكربوكسيلي -
و أعط اسمه. حدد الصيغة نصف المنشورة للحمض الكربوكسيلي -

. هو  المحلول  إذا كان -
.للثنائية  أوجد قيمة الـ -

 نقوم اآلن بتحضير أستر و ذلك بمزج  

مـن  و  من الحمض الكربوكسـيلي 

. متابعة هذا التحول مكنتنا من الحصول كحول 
 ).-على البيان في (الشكل

سم التفاعل الحادث و اذكر خصائصه.-

اكتب المعادلة المنمذجة لهذا التحول.-

-الشكل
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جدجد قيم--

)نقانقاط0606ثاني: (زء الثاني: (
ن)ن)0606 (: (يتجريبيل

 وجدنا قارورةوية وجدنا قارورة لحم

حديد صيغته الجل تحديد صيغته المجمل

..

من ال

من المحلومن المحلول 

لمعايرة.ناء المعايرة.

سمه.ط اسمه.
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10من    صفحة    

.تقدم التفاعلأنشئ جدوال ل-
احسب مردود هذا التفاعل، كيف يمكن تحسينه؟-

.و  احسـب سـرعة التفـاعل عنـد اللحظتين: -
 اقترح طريقتين عمليتين تمكنّان من تسريع التفاعل. -

صيغة الكحول المستعمل من بين الصيغ التالية: لهذا التفاعل و استنتج احسب ثابت التوازن -

اكتب الصيغة النصف المنشورة لألستر الناتج و أعط تسميته النظامية.-

من الماء للمزيج التفاعلي. عند التوازن نضيف للمزيج -

حدد اتجاه تطور الجملة. -أ

احسب عند التوازن الجديد التركيب المولي للمزيج.  -ب

.،  ،   المعطيات:

انتهى الموضوع الثاني

*- � Y1Zة ا��[\م ا�ghأjklو ا� m�n�!ا� op q?/ا� =>rs t# uvw� xVyz{ �&Xj 4^ ن ح�J!#ا}~jدة ا���j� *- �j�ر
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صيغة النصفكتب الصيغة النصف ال

ن نضيف للمزيوازن نضيف للمزيج 

ور الجملة.ه تطور الجملة.

ن الجديد التروازن الجديد التركيب ال
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