
 9من  1صفحة 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات              وزارة الرتبية الوطنية                                        
  2019دورة:                                                           (جترييب)امتحان بكالور) التعليم الثانوي 

املدية-ذراع السمار-Gنوية أمحد حضري                                                            الشعبة: ر)ضيات، تقين ر)ضي  
د   30سا و  04املدة:                 اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية  
 

̂ع[\ اآلت[[\:   على ال_caشح أن 
abار أح` ال_^ض

̂ع األ   ول ال_^ض

̂ع األول على  ̂$ ال_^ض ad
 )9م\  4إلى الeفdة  9م\  1م\ الeفdة )صفdات  05((
   )نقhة 14(الfgء األول: 

   )نقاj 06(الic_a\ األ ول: 
وفق خط تقع أسفل مستوي أملس يميل عن األفق بزاوية   Aنعتبره نقطة مادية من نقطة(s)نقذف جسما-1

. 1 –كما هو مبين في الشكل  بسرعة قدرهافيصل إلى النقطةعظمي بسرعةالميل األ
 .    مثّل القوى المؤثرة على الجسم  -أ 

. أوجد عبارة تسارع الحركة على المسار بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم  -ب 
 ؟علل إجابتك.  لمسارما طبيعة الحركة على ا -جـ 

يمثل البيان( أ ) تغيرات فاصلة حركة الجسم بعد النقطة –2
تغيرات المركبة القذيفة بداللة الزمن، و يمثل البيان( ب ) 

بداللة الزمن: لسرعة القذيفة .على المحور     

 

 
 
 

 
مركبتي شعاع  و استنتج (ب)و (أ) مستعينا بالبيانين -أ 

، ثم أحسب  طويلته.السرعة 
.أحسب قيمة الزاوية  -ب  

بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (جسم+أرض)، أحسب سرعة الجسم  - 3
  علما أن   عند الموضع
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 2019اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية / الشعبة: ر)ضيات، تقين ر)ضي / بكالور) 
 

 9من  2 صفحة

تأثير الهواء.و بإهمال  ،لألزمنةمبدأ   إلى الموضع       باعتبار اللّحظة التي يصل فيها الجسم -4

. (O ; OX ; OY)في المعلم    أوجد معادلة مسار مركز عطالة الجسم  -أ  

 .عن النقطةfحدّد بعد النقطة   -ب 
         يعطى:                            ضرنقطة اصطدام القذيفة باأل أوجد إحداثيي النقطة  -جـ         

   )نقاj 04(الic_a\ الkاني: 
 ومكثفة  Rوناقل أومي مقاومته  rومقاومتها الداخلية  Lقدم أستاذ الفيزياء إلى مجموعة من التالميذ ، وشيعة ذاتيتها

 .Cسعتها 
 فأنجزوا التجربتين التاليتين. . rوالمقاومة  Lوطلب منهم إيجاد ذاتية الوشيعة

 التجربة األولى:
والمكونة من العناصر  5-أنجز التالميذ التركيبة التجريبية الممثلة بالشكل

 الكهربائية التالية :
6Eمولد للتوتر الثابت قوته المحركة الكهربائية" V� . 
	وشيعة" 
L ,r .
50Rمتهناقل أومي مقاو" �� .
. Kوقاطعة"

بواسطة عدة معلوماتية مناسبة تمكنوا من الحصول على منحنى 
الممثل لتغيرات شدة التيار الكهربائي المار في الدارة بداللة  6-الشكل
	الزمن 
i f t�.
	ا شدة التيار الكهربائيجد المعادلة التفاضلية التي تحققه-1 
i t 

. 
بين أن حل المعالة التفاضلية السابقة هو : -2

0 1
t

i ( t ) I e �
�' (

) *� �
) *
+ ,

 �شدة التيار العظمى و  0Iحيث :  

ثابت الزمن .
باالعتماد على البيان :-3
. rواستنتج قيمة  0Iحدد قيمة "
. �عين قيمة"
. Lأستنتج "

 
التجربة الثانية:

10Cبعد االنتهاء من التجربة األولى قاموا بشحن مكثفة سعتها F!�  كليا بواسطة المولد السابق ثم تفريغها في الوشيعة
	السابقة 
L ,rالممثل لتغير التوتر بين طرفي المكثفة  ) 7-، فأظهر راسم االهتزاز المهبطي البيان (الشكل	 
Cu t  
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.Cها
يجاد ذاتية الوشيعةنهم إيجاد ذاتية الوشيعة

ولى:
بة التجريبية المتركيبة التجريبية الممثلة

ته المحركة ابت قوته المحركة الكهر

RR �.

ل على منحنىصول على منحنى 
 الدارة بداللة مار في الدارة بداللة 

		ربائي 
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  2019اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية / الشعبة: ر)ضيات، تقين ر)ضي / بكالور) 

 

  9من  3صفحة 

 أرسم مخطط الدارة الموافقة .-1
علل سبب تخامد االهتزاز.-2
،   Tعين بيانيا قيمة شبه الدور-3

للوشيعة  Lيةواستنتج قيمة الذات
 0Tالسابقة باعتبار الدور الذاتي

  Tللجملة المهتزة يساوي شبه الدور
	نأخذ 
2 10� � .

ما نوع الطاقة المخزنة في الدارة في -4
25tاللحظة ms� ؟ علل. 

 
 

 :mالkال \ic_aن 04(الjقا(  
في مفاعل  في الطبيعة، وللحصول على عيّنة من أنويته يتم قذف نواة اليورانيوم  ال يوجد البلوتونيوم  

من النيترونات. حيث يمكن نمذجة هذا التحّول النووي بتفاعل معادلته: xنووي بعدد 
 . 

. yو  xبتطبيق قانوني االنحفاظ  عين قيمتي   -أ-1
 . ونواة األمريكيوم  β-أثناء تفككها جسيمات  تصدر نواة البلوتونيوم  -أ

     .Zو  Aاكتب معادلة التفكك النووي للبلوتونيوم وحدد قيمتي العددين 

ثم استنتج أيهما  و    لنواتي  MeVاحسب قيمة طاقة الربط لكل نيوكليون (نوية) مقدرة بـ  -ب
أكثر استقرارا. 

 . 0Nعلى  t=0المشع في اللحظة  241تحتوي عينة من البلوتونيوم -2
     tنشاط العيّنة في اللحظة  A(t)حيث   بدراسة نشاط هذه العيّنة في أزمنة مختلفة تم الحصول على النسبة  

فحصلنا على النتائج التالية: t=0طها في اللحظة  نشا 0Aو 
 

12 9 63 0 t(ans) 

0,53 0,62 0,73 0,85 1,00   

 . ارسم على ورقة ميليمترية، البيان:   -أ

 .tو  λبداللة  اكتب عبارة المقدار   -ب

.241قيمة زمن نصف عمر البلوتونيوم  1/2tواستنتج   λعين بيانيا قيمة ثابت التفكك  -ت
المعطيات: 

 M(Am)=241,00457u    ;    m(p)=1,00728u   ;     m(n)=1,00866u   m(Pu)=241,0051u
1u = 931,5 MeV/C2
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 2019اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية / الشعبة: ر)ضيات، تقين ر)ضي / بكالور) 
 

 9من  2 صفحة

 )نقاj 06(الfgء الkاني: .1
   )نقاj 06(الic_a\ الnicgaي: 

ثيلايثانوات الم الذي ينتج عنه )B(مع كحول)A(حمض كربوكسيلينريد دارسة تطور التحول الحادث بين -
 3COOCH3CH   .والماء

 ما هي المجموعة الوظيفية المميزة اليثانوات المثيل؟  -1
 وأذكر اسم كل منهما؟   Bو  Aاستنتج الصيغة نصف المفصلة لكل من  -2
 أكتب معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول. -3
 ا التفاعل؟ أذكر خصائصه.كيف يسمى هذ -4
نسد الدورق بإحكام و نضعه في حمام مائي درجة حرارته  B(0n=(mol1و  0n)mol1)=Aنمزج في دورق -5

 ثابتة، ونتابع بطريقة مناسبة  تغيرات كمية مادة األستر المتشكل وكمية مادة الحمض المتبقي خالل الزمن
 01–فنحصل على المنحنيين الممثلين  بالشكل  
 أنشئ جدول التقدم للتفاعل الحادث.-أ

رات يأنسب كل منحنى بياني الى تغ-ب
كمية المادة الموافقة مع التعليل.

   .fxعين قيمة التقدم النهائي-جـ
 أحسب مردود التفاعل، اقترح طريقة لتحسينه. -د

  .t=0أحسب سرعة التفاعل عند اللحظة  -هـ
.عرف ثم عين قيمة زمن نصف التفاعل-و

II- نحضر محلوالAS انطالقا من الحمض السابق)A( تركيزه الموليAcوحجمهV. 
 أكتب معادلة انحالل الحمض في الماء.-
+OH-(، ونعايره بمحلول لهيدروكسيد الصوديوم)AS(من المحلول mL10=AVنأخذ حجما Acلتعيين التركيز -1

+Na( 

22تركيزه المولي 10 /C mol Lb
��  . pH=8,4متر القيمة  pHأعطى جهاز الـ mL5,2=BV،  وعند إضافة حجم�

 أكتب معادلة تفاعل المعايرة الحادث. -أ
 .Ac، ثم أحسبBEVاستنتج الحجم المضاف عند التكافؤ  -ب
 .    pH=8,4من أجل الـ)3COO3CH3 COOH / CH-(حدد الصفة الغالبة للنوع الكيميائي في الثنائية-جـ

. pKa (CH3 COOH / CH3 COO -)=4,8 المعطيات:
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دلة التفاعل المنمذج معادلة التفاعل المنمذج
 التفاعل؟ أذا التفاعل؟ أذكر خصى هذ

mol11)=)=AA(A00nn    ووol
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 2019اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية / الشعبة: ر)ضيات، تقين ر)ضي / بكالور) 

 

  9من  5صفحة 

̂ع الkاني  ال_^ض

̂ع الkاني على ̂$ ال_^ض ad
   )9م\  9إلى الeفdة  9م\  5م\ الeفdة )صفdات  05((

  )نقhة 14(الfgء األول: 
  )نقاj 06(الic_a\ األول: 

{ام ال|لhة ، والjxا}z وyاولigr للuwx الهjائي ، وأجهvة حuيnة وعالgة qjrst مohp الnانmjة على مjklعة مi األج
 oاهj~ر الjة في ت�gائxnrة  اسmن رؤjل�kt iه ،ال�ي�gمع تالم igr�olاز تlة انoاذ ف�rال� في رأس األسlا ...فgجjلjx�rال

 ال�gkانg�gة .
 :    الocgaة األولى

0tنoسل ، عux اللs~ة 	، ج{kا صلhا � 
1S هrلr�1m هrع�ال v�oوم G 
o}{00عة ابurائgة ، فvxgل� بuون اح�rاك على م{qjr مائل  O،مi الxق�  00

 ) .1-}الh}xة للk{qjr األفقي ( ال��ل �}الvاوmة
 oراسة حuة ل�G اkار معلrpن	 
O ,i 
i.ح األرض�}{ �hتoم 

 بig أن ح�oة الl{� مhrا�yة }انr~ام .-1
2-  �}lعة الoارة سhصل إلى عjrال iم �gالمrي قام بها الrة الghmolrراسة الuال �xم�	 
1S : �gح

	 
 	 
5 4t .t m / s0 � � �  . 
  iة �ل مkgق uو  00جa  ة ث�kgاح{� ق�  . 

210
عhــــــــــــــى : g m / s� . 
 :    الocgaة الkان[ة 

	ن�hn الl{� ال|ل� 
1S لةrال� q1ال{اب� ذ 0 2m , Kg�  فo�{ لة وثاب�kه مهrلrالصقة و�rم ogلفاته غ z{نا
 . Kمoونrه

	نs|ل على جkلة مهvrة ح�g يvxل� 
1S  اك على�rون احuب
 ) .2-ال�jr}k األفقي ( ال��ل

مv�o  ةعux الjrازن j�tن الxا}z في وضع الoاحة وفاصل
	في الkعل� Gالع�الة  
O ,i 
i 0هي 0x 	. نmvح � 
1S  اgأفق

0tث� نosره بuون سoعة ابurائgة عux اللs~ة mXعi مjضع تjازنه في االتlاه الjkج� }الk{افة  � . 

ت�G  : �r لv�ok الع�الة xبig أن الkعادلة الrفاضلgة الrي تsققها الفاصلة-1
2

2
1

0d x K .x
mdt

� �  
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G

�O
ii

	 
1S

ا

	 
1S
G

o iiاen
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sء األfgءالfgال

الic_a\ األوالic_a\ األول:
qjrsq مohp الnانmj مohp الnانmjة عل

ا ...فlال� فيلjجgا ...فlال� في رأس
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  2019اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية / الشعبة: ر)ضيات، تقين ر)ضي / بكالور) 

 

  9 من 6 صفحة 

       �}lض الjنع	 
1S oأخ �}l{	 
2S هrلr�2m  �gلة حjهl2م 1m m1 . وفo~ة في نف� ال�olrال ugونع          
 بuاللة الvم2x . iم��p الفاصلة 3-) في ال��لnkt2ل الxsxkى (

	( الpاص }ال01T �}l) الuورim 2) و (1(عig ان�القا مi الiggxsxk  -أ 
1S  و (02T �}lاص }الpال )	 
2S

 اسrxrج تأثog ال�rلة على الuور .و 

تsق� العالقة :  2mبig أن عhارة ال�rلة  -ب
2

02
2 1

01

Tm m
T

' (
� ) *

+ ,
 . 2m. اح{� قkgة  

212تsق� أن قkgة ثاب� مoونة الxا}z هي :  -ت 5K , N .m 2(نأخ�  �� 10� � .( 
	جu عhارة عkل القjة الh�kقة مoy iف الxا}z على الl{� -ث 
1S igr~sالل ig0ب 0t 1و   � 1t s� 

 )نقاj 04(الic_a\ الkاني: 
  І - :انشطار اليورانيوم    

لليورانيوم أساسا كوقود نووي إلنتاج الطاقة الكهربائية ؛ حيث يتم   235في المفاعالت النووية يُستعمل نظير اليورانيوم 
يمكن أن تحدث عدة تحوالت نووية ؛ من بين التحوالت النووية التي يمكن أن تحدث قذف أنوية اليورانيوم بالنيترونات ؛ 

) .   1التحول المعطى بالمعادلة (

+ → +   +  3           
...... (1)    

قة المتحررة من هذا التحول  ؟   ؟   وما هو شكل الطا )1(ما نوع التحول النووي  -1
.  )jouls(ثم بـ  )MeVبالـ(  235أحسب الطاقة المحررة من تحول نواة واحدة من اليورانيوم  -2
.    235من اليورانيوم  m = 87gأستنتج الطاقة المحررة من تحول كتلة  -3
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  2019لشعبة: ر)ضيات، تقين ر)ضي / بكالور) اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية / ا

 

  9من  7صفحة 

 ІІ- :الخطر النووي 
عة ولها زمن نصف عمر كبير مما يجعلها تشكل خطرا على األخضر إن األنوية الناتجة عن االنشطار النووي تكون مش

 134م) تحرر السيزيوم 2011واليابس ؛ بعد حدوث كارثة فوكوشيما (انفجار مفاعالت نووية لتوليد الطاقة باليابان سنة 
.       β־مشعة وتشع  . إن أنوية السيزيوم  137و 
.  341أ /أعط تركيب نواة السيزيوم  -1

ب/أكتب معادلة التفكك وبين القوانين المستعملة. ثم استنتج رمز النواة البنت.     
        )t = 0(في اللحظة  )0Nنحسب كل من عدد األنوية المشعة ( 134للسيزيوم   2/1tلمعرفة زمن نصف العمر -2

 في لحظات مختلفة ، ثم نحسب النسبة  N(t)و عدد األنوية المشعة المتبقية 
ونرسم المنحنى البياني 

Ln = f(t)    .فنحصل على أحد  البيانين التاليين

عين البيان الموافق مع التعليل .   -أ
  ln2 = 0.7. يعطى   ans-1ثابت النشاط اإلشعاعي مقدرا ذلك بـ  λثم استنتج قيمة   2/1tأحسب قيمة  -ب
الناتجة عن انفجار مفاعالت فوكوشيما عندما  134ببه اإلشعاعات الناتجة عن أنوية السيزيوم يزول الخطر الذي تس - 3

؟   134. استنتج في أي سنة يزول الخطر الذي تسببه اإلشعاعات الناتجة عن أنوية السيزيوم 90تتفكك بنسبة %
  معطيات : 

m(138Te) = 137,90067u ، m(95Zr)= 94,88604u    ، m(235U) 234,99333 u 

NA = 6.02 . 1023 mol-1 ، 1 MeV = 1.6 . 10-13 Jouls  ، m(n) = 1.00866
1u = 931.5 MeV/c2     ، c = 3 . 10-8 m/s    ،1 u = 1.66 . 10-27 kg

54Xe 55CS 56Ba
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. إ13737وو 
أ /أعطأ /أعط تركي-11

ب/أكتب معادلةب/أكتب معادلة التفك
رفة زمن نصلمعرفة زمن نصف الع

(t(t)ة المشعة المتبقألنوية المشعة المتبقية 
ياني ى البياني 

ل على أحد  الحصل على أحد  البيانين

1-ans    0.7 =. يعطى. يعطى
ن انفجار مفاجة عن انفجار مفاعالت
34وية السيزيومعن أنوية السيزيوم 

m(m(138138Te) =Te
NNAA = 6
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mLnom
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  2019اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية / الشعبة: ر)ضيات، تقين ر)ضي / بكالور) 

 

  9 من 6 صفحة 

kال \ic_aال :m04(ال jنقا(  
Eمكثفة مشحوننة تماما تحت توتر ثابت    =8V مته ومع ناقل أومي مقا لتسلسموصولة على الR هامتغيرة ووشيعة ذاتيت 
H0,10=L  مقاومتها مهملة. في المحظةt=0  نغلق القاطعة وباستخداـم تجهيز مناسب موصول بجهاز إعالم آلي تمكنا

لنا على فتحص Rالمكثفة خالل الزمن، من أجل قيـم مختلفة للمقاومة  بين طرفي Cuمن متابعة تطورات التوتر الكهربائي 
. 1-المنحنيات المبينة في الوثيقة

 
 أكمل الجدول أعاله.-1
 أرسـم مخطط الدارة الكهربائية مبينا عليه جهة التيار ومختلف التوترات الكهربائية.  --أ2

 .  Cu( t)تفاضلية للتوتر الكهربائي ، جد المعادلة الR=0من أجل  -ب

   t(cosE=)t(Cu+(بين أن المعادلة التفاضلية السابقة تقبل حال من الشكل:  -ج
ثابت يطلب تحديد عبارته بداللة مميزات الدارة.  حيث        

 . Cواستنتج قيمة سعة المكثفة  0Tاكتب عبارة الدور الذاتي  -د
  ة الحرفية لشدة التيار ثـم احسب قيمته األعظمية.جد العبار-3

 )نقاj 06(الfgء الkاني: 
 )نقاj 06(الic_a\ الnicgaي:  
i.   نضغ في كأس كمية وافرة من مسحوق الزنك ونضيف إليها محلول كبريتات النحاس  عند درجة حرارة  

 ئية التالية:  وفق المعادلة الكيميا  ٚفيتم إرجاع كبريتات النحاس   تركيزه  

     

 100  10  0  R(Ω) 

  t(  Cu(الxsxkى الnkkل لـ       

 اس� ـx~اـ� الrفmoغ       
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HH0,10
من متامن متابعة ت

المنحنياتالمنحنيات المبي

ومختلف التو التيار ومختلف التوترات

.  CCuu( t)( t)ربائي  الكهربائي 

t((coscosEE=)t(C

   ت النحاسريتات النحاس
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  2019لشعبة: ر)ضيات، تقين ر)ضي / بكالور) اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية / ا

 

  9من  9صفحة 

  
حدد الثنائيتين مؤكسد مرجع الداخلتين في التفاعل وحدد النوع  -1

 الذي يلعب دور المؤكسد والذي يلعب دور المرجع. 

خالل الزمن نمثله في البيان  تطور تركيز شوارد النحاس   -2
   التالي:

 - اإلبتدائي والنهائي لشوارد النحاس  زحدد التركي -أ  
 تنتج ما إذا كان التفاعل تام.واس

 نشئ جدول تقدم التفاعل.  أ -ب 

 .   حددزمن نصف التفاعل  -ج 
أعط عبارة السرعة الحجمية للتفاعل، واحسب قيمتها عند  -د 

 .  و ٚ  اللحظتين  
 ما هو العامل الحركي المبرز خالل هذه التجربة ؟   -ه 
 ير السرعة الحجمية. غعلل ت -و 
ii. نجز عمود دانيال باستعمال صفيحتين:  ن 

 تركيزه                من محلول  مغمورة في الحجم  صفيحة زنك 

 من محلول  مغمورة في حجم  وصفيحة نحاس   

    تركيزه 

المحلولين مرتبطين بجسر ملحي يحتوي على 

                 . محلول كلور البوتاسيوم  

:  صلمعادلة التفاعل الحا

.  

قيمة ثابت توازن التفاعل الحاصل داخل العمود 

 .هي: 

 ما الصفيحة التي تكون القطب الموجب لهذا العمود؟ علل جوابك.   -1

 كسر التفاعل اإلبتدائي، واستنتج جهة التطور التلقائي للعمود.   احسب  -2  

 .  ساعات فنجد:  3 الذي يمر فيه خاللنركب بين مسريي عمود دانيال ناقال أوميا ونقيس شدة التيار  -3

 ساعات من إشتغال العمود.   3 بعد تمام حدد تركيز كل من الشوارد  -أ 
كتلة المعدن المستهلك ؟ . وماما كتلة المعدن المتكون؟  -ب 

0  

5

 

 

         

   
 

  

 

50 100 (min) 

̂ع الkاني انaهى ال_^ض

̂فـ[ـv والـgsــاح فــي إخـaـnـارات شـهــــادة الrnـالـ^رiـــا  بـالaـ
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الذالذي ي

تطوتطور تر--22
  التالي:التالي:

اإليزحدد التركيحدد التركي-أأ
ستنتج ما إذا كاتنتج ما إذا كان التفواس

شئ جدول تقدمنشئ جدول تقدم التفاأ

نصف التفاعل زمن نصف التفاعل 
لسرعة الحجارة السرعة الحجمية للت

. . و ٚ و ٚ 
لمبرز خاللركي المبرز خالل هذه

.حجمية. 
يحتين:  ل صفيحتين:  

حجم 

غمورة في حمغمورة في حجم 

لkاني
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