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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة 
وزارة التربٌة الوطنٌة 

--- مسعد --- مدٌرٌة التربٌة لوالٌة الجلفة                                                            متمن الشهٌد زٌان عاشور 
 

  فساعتان ونص:   المدة الزمنٌة علوم تجرٌبٌة                                                                 :  الشعب
 س--- نوري :         األستاذةاختبار الفصل الثانً فً مادة العلوم الفٌزٌائٌة     27 / 02 /2017: بتارٌخ

 

 (نقاط07 ):التمرين األول        
 وأٌضا تسمح بظهور وانمطاع التٌار فً وشٌعه C تسمح بشحن وتفرٌغ مكثفة سعتها (1)دارة الشكل 

    ,   L r
 

12Eبواسطة مولد توتر ثابت V80مع وجود نالل اومً فً كل دارة مماومتهR   

  لدراسة ظاهرة تفريغ مكثفة البد من شحنها أوالــ 1

 أ ــ  كٌف ٌمكن شحن هذه المكثفة  من خالل هذه الدارة ؟

1k وkب ــ ما هو الوضع المناسب للماطعتٌن   الذي ٌسمح 

 بتفرٌغ هذه المكثفة ؟ 

عن تغٌرات  جـ ــ اوجد المعادلة التفاضلٌة التً تعبر 

) التوتر بٌن طرفً المكثفة  )CU tخالل تفرٌغها . 

: د ــ نعطً العبارة 
.( ) t

CU t Ae   حل للمعادلة التفاضلٌة السابمة ،  اوجد عبارة الثابتٌنAو α  . 

 UR(t)هـ ـــ   اوجد العبارة اللحظٌة ل 

:  ةوانقطاع  التيار  في الوشيع دراسة ظاهرة ظهورـ  2

.  لمدة كافٌه ثم نفتحها2 فً الوضع kنضع الماطعة 

)max: ، ٌعطى حلها من الشكل  ، بعد فتح الماطعة i (t) أــ اوجد المعادله التفاضلٌة لشدة التٌار  )
t

I t I e 



 

)ــ اوجد العبارة اللحظٌة ل ب  )RU t   

) ــ استنتج العبارة اللحظٌة ل جـ )LU t 

 :الدراسة البيانية ــ 3

 :التالٌتٌن (ب )و  (أ  )عن طرٌك ربط راسم االهتزاز المهبطً فً كل دارة تحصلنا على بٌانً الوثٌمتٌن 
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.         مع التعلٌل  ( 2)و  (1)أ ـــ  انسب كل وثٌمة إلى الدارة المناسبة  وتعرف على البٌانٌن 

  الذي ٌمر فً الدارتٌن ،  فسر االختالف فً maxIاحسب شدة التٌار االعظمً   (ب )و  (أ  ) ــ   من خالل الوثٌمتٌن ب

 .  rالمٌمتٌن ، ثم احسب لٌمة المماومة الداخلٌة للوشٌعة 

RL ثابت لزمن للدارة 2 ، ونسمً RC ثابت الزمن للدارة 1نسمً  ــ جـ ثم استنتج ،احسب ثابت الزمن لكل دارة ،  

Cسعة المكثفة : لٌمة  كل من  .  L  و ذاتٌة الوشٌعة 

 (نقاط06 ): التمرين الثاني       
 لتفاعالت عمالق نووي مفاعل تعتبر فهً مركزها، لرب النووٌة الحرارٌة التفاعالت من طالتها الشمس تستمد    

ل التفاعالت هذه ، االندماج  تندمج نوى الهٌدروجٌن فً للب الشمس حٌث تصل درجة ، الهٌلٌوم إلى الهٌدروجٌن تحو ِّ

eHeH  : وفك عدة أنماط من بٌنها التفاعل التالK710ًحرارة االندماج إلى حوالً  x

04

2

1

1 .24  

I. تفاعل االندماج :

. عرف تفاعل االندماج النووي .1

e ثم استنتج طبٌعة الجسٌم xأوجد  .2
0
x. 

Joule  وMevأحسب بالوحدة  .3 He4الطالة الناتجة عن تشكل نواة واحدة من الهلٌوم  

2 

uHm:  نعطـــــً 0073,1)( 1

1  ؛ uHem 0015,4)( 4

2   ؛  uem x

40 10.5,5)(   ؛  

131 1.6 10MeV joule  25,9311      ؛
c

Mevu  . 

 درجة 14 بنحو األرض على الحرارة درجة متوسط ٌحدد  h  البعد هذا ، hبالممدار األرض عن الشمس تبعد    

 تصلح ال جافة األرض وأصبحت المٌاه لتبخرت الشمس إلى ذلن من ألرب األرض كانت فلو الفصول، مدار على مئوٌة

 . سٌتجمد شًء كل إذ للحٌاة صالحة غٌر أٌضا وأصبحت حرارتها درجة النخفضت الشمس عن ابتعدت ولو ، للحٌاة

II. دوران األرض حول الشمس: 

، نعتبر أن األرض تدور حول الشمس بحركة منتظمة فترسم h من اجل إٌجاد لٌمة البعد بٌن األرض والشمس 

(. 1انظر الشكل  )مسارا دائرٌا حولها، مركزه هو مركز الشمس 

 ما هو المرجع المناسب لهده الدراسة ؟  وما هً الفرضٌة  .1

الواجب اعتمادها ؟ 

 مثل على الرسم الموة المطبمة على األرض من طرف الشمس، .2

. h، و Tm ،SM ،G ،SR:  واكتب عبارتها بداللة

 (األرض )بتطبٌك المانون الثانً لنٌوتن على جملة  .3

a.  بٌن أن  عبارة سرعة  األرض  تكتب بالشكل : 

 
. S

S

G M
v

R h



 

b.  عرف دور الحركةT واستنتج عبارته بداللة ، :SM ،G ،SR و ،h. 

c.  احسب بkm لٌمة البعد   h . األرض بٌن سطح الشمس و 

30:  كتلة الشمس:             المعطٌات

SM  2 10 kg ،      11—ثابت الجذب العامG  6.67  10  SI   

365T  دور األرض                        Jours   ،    2 10    5  ،   نصف لطر الشمس R   7.10 km S  
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 (نقاط07): التمرين التجريبي

، HCOOHحمض المٌثانوٌن هو ابسط حمض كربوكسٌلً صٌغته الكٌمٌائٌة        

فكما هو معروف    النمل، ٌتواجد بصفة طبٌعٌة فً لسعة ألنه بحمض النمل أٌضاوٌسمى 

 ه كما أنها تفرز،أن النملة تفرز هذا الحمض لتتبع أثرها فً طرٌمها إلى جحرها

  . بكثرة عند إحساسها بالخطر أو تعرضها له

: نمترح فً هذا التمرٌن دراسة تفاعلٌن لحمض النمل

I. تفاعل حمض النمل مع ثنائي البروم: األول: 

2 :وفك المعادلة التالٌة    Br2مع ثنائً البرومحمض النمل  ٌتفاعل  22 2HCOOH Br Br H CO     

1 حجما t=0نمزج عند اللحظة  50V mL 2من محلولBrً1 تركٌزه المول 0.024mol / LC   مع حجم   

2 50V mLً2من محلول حمض النمل تركٌزه المول 0.03mol / LC 
  

 .أنشئ جدول تمدم التفاعل المدروس ، واستنتج المتفاعل الُمحد والتمدم االعظمً  -1

: فً المزٌج ٌحسب بالعبارة التالٌة HCOOHبٌن أن التركٌز المولً لحمض النمل  -2

  
2

0,015 0,416. COHCOOH t V  

حٌث   HCOOH t ٌمثل تركٌز HCOOH فً اللحظة tو ،
2COV 2 ٌمثل حجمCO المتشكل فً نفس 

  Lاللحظة ممدرا بـ 

 : فتحصلنا على النتائج التالٌةt المتشكل فً لحظات مختلفة 2COنمٌس حجم  -3

600 500 400 300 200 100 0  t s 

28 .84 25.96 21.70 18.72 14.50 8.50 0 
2
( )COV mL 

        ( )
mmol

HCOOH
L

 

 

أكمل الجدول السابك؟ / أ

  أرسم على ورق مٌلٌمتري البٌان / ب   HCOOH f t  : سلم الرسم  

2cm        1  00s

1cm        1  ,5 /mmol L




 

tفً اللحظة احسب السرعة الحجمٌة للتفاعل  / جـ 200s . 

 :باعتبار التفاعل تام  -4

 .و استنتج لٌمتهل ، عرف زمن نصف التفاع

24الحجم المولً للغازات : نعطً                                                           /MV l mol
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II. الثاني تفاعل حمض النمل مع قاعدة قوية :

 ASنموم بتمدٌد الحمض السابك لصد معاٌرته فنحصل على محلول      

20AV نعاٌر حجما  mL )  ، بواسطة محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم ASمن محلول    )Na HO    

تركٌزه المولً 
32,4 10 /BC mol L  ( 1) ، فنحصل على البٌان الممثل فً الشكل

 .اكتب معادلة تفاعل المعاٌرة ، وأنشئ جدوال لتمدم التفاعل  .1

)حدد إحداثٌات نمطة التكافؤ .2 , )Be eV pH واستنتج ، AC  .تركٌز الحمض المستعمل  

 .معامل تمدٌد الحمض، واذكر البروتوكول التجرٌبً لهذه ا لعملٌةF  احسب .3

حدد عند نمطة تماطع المنحنٌٌن  .4  0
0AH 0و 

0A  :  

a.  الصفة الغالبة مع التعلٌل. 

b.  حجم( )V HO
للثنائٌة   pKaواستنتج لٌمة الـ،  /HCOOH HCOO

. 

c.  كمٌة مادة( )Rn HO
 . فً البٌشر المتبمٌة

d.  كمٌة مادة ( )Vn HO
 .النازلة من السحاحة  

e. النسبة النهاٌة لتمدم التفاعلfماذا تستنتج ؟  ، 

ٌعطى الجداء الشاردي للماء فً الدرجة                                                  
025 C ب 

1410Ke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB(ml) 

 (1)الشكل 
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