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  . α = 300  ،  m = 80 kg  ،  g=10 (si)  :المعطيات
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v (m/s) 

t(s) 

M 

يعتبر سباق السرعة على الجليد من أهم مسابقات األلعاب األولمبية الشتوية، حيث يطمح كل متسابق إلى قطع مسافة 
النزول خالل أقل مدة زمنية ممكنة.  

ينزلق متسابق كتلته m ومركز عطالته G، فوق منحدر نعتبره مستقيما يصنع زاوية � مع المستوى األفقي.  
ينطلق المتسابق عند اللحظة t = 0 حيث ينطبق G مع نقطة االنطالق A ، ويتابع حركته وفق المسار AB يخضع 

,�)⃗خاللة الحتكاكات ننمذجها بقوة � �  ثابتة. ندرس الحركة بالنسبة للمعلم  
�	

��
= �. sin � −

�

�
  . 

.2 – يمثل الشكل 

.4 – اكتب المعادلة الزمنية  x (t) لحركة مركز العطالة.  
� = . حدد قيمة المسافة AB.  �.5 – يمر مركز عطالة المتسابق من الموضع B بالسرعة   28 �/�

�  . عند لحظة نعتبرها مبدأ األزمنة . ندرس الحركة في معلم نعتبره �.6 – يغادر المتسابق الموضع B بالسرعة 
(�, � ⃗,عطاليا  �

-2 مخطط سرعة مركز عطالة المتزحلق. حدد قيمة التسارع a للحركة.  
.3 – استنتج شدة قوة االحتكاك.  

(⃗ ( الشكل – 1 ).  

.1 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أثبت العبارة : 

(⃗ ( الشكل – 3).  
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 الشكل - 1

ماي2017 امتحان البكالوريا التجربية دورة  

عاى المترشح ان يختار احد الموضوعين التاليين: 

� ,-'���"(.3�$���	
����������������������������������������������������������������������

  . . � + �!"�. �

� .ب – يمر G من الموضع M عند اللحظة t = 0,2 s . حدد قيمة السرعة 
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نحقق دار ة كهر
ناقل اومي مقاومته    – قاطعة   .  �

ه ثابت  مولد كهر . بائي توتر�
 . مكثفة  سعتها  �

اجهة دخول لجاز اعالم في المكثفة  الى ونوصل طر و  
آلي وعولجت المعطيات ببرمجية ميكروسوفت اكسال وتحصلنا 

 . على المنحنى البياني 
ة موضحا اتجاه التيار ثم مثل بسهم كال من   .  و اقترح مخططا للدار1-

يائي ؟ استنتج قيمة  عين قيمة ثابت الزمن   للدار2-
ة للنظام الدائم . -3 

 الذي يمكن مشاهدته على شاشة الجهاز مع التعليل. 
  

  التمرين 7: باكالوريا علوم تجريبية 2010  
بائية على التسلسل تتكون من : 

احسب شحنة المكثفة عند بلوغ الدار
لو استبدلنا المكثفة السابقة بمكثفة أخرى سعتها  ، ارسم كيفيا في نفس المعلم السابق شكل المنحنى  -4

5- نربط االن المكثفة السابقة مع  وشيعة كهربائية ذاتيها  L مقاومتها الداخلية مهملة  

مكنت دراسة تغيرات توترها بداللة الزمن من رسم المنحنى التالى: 

t(m s)

U(V)

 1
اوجد دور الجملة المهتزة  �

ب-باستغالل البيان : 

أ-اكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها شحنة المكثفة 

ة وما مدلوله الفيز    .                

 

التمرين الثاني 6 نقاط 
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ذاتية الوشيعة  �
       U المعادلة الزمنية للتوتر �

نعتبر ����� 
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تركيزها  من ماء الجافيل الذي يحتوي على شوارد الهيبوكلوريت  
د البوتاسيوم تركيزه يو  من محلول ونضيف اليه حجما   المولي 

 مع قطرات من حمض .  المعادلة المنمذجة للتفاعل الحادث:  
 

من المزيج  مختلفة بواسطة ماصة   لمتابعة هذا التفاعل البطيء والتام نأخذ عند لحظات زمنية
نسكبه في بيشر ونظيف اليه الماء والجليد ، ثم نعاير محتوى  البيشر بواسطة محلول تيوكبريتات الصوديوم 

تركيزه  

 الحادث بين شوارد الهيبوكلوريت وشوارد اليود. انجز جدوال لتقدم التفاعل-1
. كيف تتطور السرعة مع الزمن ؟  و  احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند -2

 ما هو العامل الحركي المسؤول عن ذلك؟
 عرف زمن نصف التفاعل ثم احسب قيمته.-3
 . ،  الثنائيات الداخلة في تفاعل المعايرة هي : -4

 اكتب معادلة تفاعل المعايرة وأعط خصائصه. -أ 
 لماذا نظيف الماء البارد والجليد؟ -ب 
 بداللة الحجم  عرف التكافؤ ، ثم جد العبارة الحرفية الموافقة للتركيز المولي لثنائي اليود  -ج 

 الصوديوم . لتيوكبريتاتولي الم  والتركيز والحجم 
 . ما هو حجم التكافؤ الالزم اضافته عند اللحظة  -د 

التمرين التجريبي: ( 7 نقاط) 
نضع في بيشر حجما 

�صفحة��3من�6 

 . النتائج أعطت المنحنى الشكل-1:  

الشكل -1 
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التمرين االول: ( 7 نقاط) 
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نهدف في هذا التمرين إيجاد كتلة القمر و عمره  

المركبة الفضائية  Apollo التي حملت  رواد الفضاء الى سطح  .I
القمر سنة   1968 حلقت   في مدار دائري حول القمر على ارتفاع 

  h=110km
في أي مرجع تدرس حركة   Apollo حول القمر  .1

G= 6 ,67.10-11rL = 1737 km و نصف قطر القمر     

إن نظير البوتاسيوم 
40

19K يتفكك ليعطي األرغون الغازي ،  t1/2 = 1,265.109 ans: مشع له نصف عمر 
40

18Ar
يبقى محبوسا في الجيوب الصخرية. 

1- أ  ) عّرف: نواة مشعة  ، نظائر.
ب ) أكتب معادلة التفكك و حدد نمط اإلشعاع . 

أحضر رجال الفضاء لرحلة " Apollo " أحجارا قمرية ، حاول علماء الفلك تحديد عمرها بطريقة البوتاسيوم أرغون . 

القمر 

نفرض أن كل األرغون الموجود في العينة مصدره تفكك البوتاسيوم40.  

أ) أحسب كل من عدد أنوية البوتاسيوم 40 و عدد أنوية االرغون40 في العينة . 

ب)أحسب عمر 

 M= 39,96 g/mol  : VM= 22,4 L/mol   . NA= 6,02.1023mol-1  . الكتلة المولية للبوتاسيوم 40  ثابت أفوقادرو:

   2- عينة من الحجر المحضر من القمر كتلتها  m = 1,0g  تحتوي  mL 3-8,20.10 من األرغون 40 مقاسه في الشرطين 
النظاميين   و   g 6-1,66.10 من البوتاسيوم 40. 

يعطى:  

 و الذي 

.4

من سطحه 

 Apollo ارسم قوة جذب القمر للمركبة .2
اكتب نص قانون         لكبلر  الثالث 3.

القمر اذا كان دور حركة  Apollo حول          هو 2h اوجد كتلة القمر  
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CH3-CH2-CH2-COOCH3 

(B)و كحول(A)يمكن اصطناع بوتانوات المثيل من حمض كربوكسيلي 
B )و(Aمفصلة و اسم كل من ما هي الصيغة النصف ال

Bمن  mol1و  Aمن   mol1نمزج   t=0في اللحظة .2
جدول تقدمه  أنشئثم  الحادث اكتب معادلة تحول-
ورسم ربوكسيلي القياسات التجربية سمحت بتحديد كمية مادة الحمض الك.3

  المنحنى التالى
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ثم مردوده المدروساحسب نسبة تقدم التحول -أ

في هذه الدراسة  التحول البارزةما هي خواص هذا -ب

 لتقليص مدة التحول دون تغيير طبيعة المتفاعالت طريقة اقترح  .ج

 

 n(mol)

 

 

 

 t(h)
 0.165

 

 

 

 

 10

 حجم المزبج ، ونعايرها بمحلول الصود 
 

اكتب معادلة تفاعل المعايرة.  .1

 

   
بوتانوات المثيل معطر غذائي له رائحة التفاح صيغة الجزيئة : .1 (I

 

 

 

 

(II نأخذ عينة ، لتعيين كمية مادة الحمض الكربوكسيلي المتبقي في نهاية التفاعل الذي سنرمز له .
حجمها  يساوي عشر 

. حجم محلول الصود المضاف لبلوغ التكافؤ   
 تركيــــــزه 

هل هذه النتيجة موافقة للمنحنى البياني لتطور كمية مادة الحمض الكربوكسيلي؟  �

عرّف التكافؤ في المعايرة. اقترح طريقة لتحديد حالة التكافؤ.    .

. استنتج كمية مادة الحمض  المتبقي في نهاية تفاعل 
 

 

التمرين الثاني 6 نقاط 
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  .وشيعة وأراد تعيين خصائصها رفقة فوجه وبتوجيه من أستاذهفي مخبر الفيزياء وجد تلميذ 

Eتر مولد للتو: المتوفرةاألجهزة  = 6 V مقاومة متغيرة ،R وشيعة ،(L,r) أسالك توصيل، قاطعات، راسم ،

  .اهتزاز مهبطي

  :rالوشيعةتعيين مقاومة: الجزء أ

ΩΩ اللّحظة ، وفيt = 0االهتزاز ، باستخدام راسم  نغلق القاطعة

نسجل منحنى تغيرات فرق الكمون بين طرفي المقاومة مع المهبطي

URالزمن = f(t) 

ما هي شدة التيار المار بالدارة عند بلوغ -2

النظام الدائم؟

بين أن عبارة شدة التيار في النظام الدائم-3

: تعطى بالعالقة
rR

EI
+

=0

. للوشيعةrأوجد قيمة -4

  
  :Lتعيين ذاتية الوشيعة: الجزء ب

. موضحا الطريقة المتبعةτ حد

  .L بداللة مميزات الدارة ثم استنتج قيمة ذاتية الوشيعة τأعط عبارة -6

  :الدراسة النظرية: جالجزء 
7- ن أنة التيار المار في الدارة من الشكلالمعادلة التفاضلية بيلشد :)(. tiBA

dt
di

−=.

.Bي حدد وحدة بواسطة التحليل البعد-8

  ما هو المقدار الّذي غيره األستاذ مع التعليل؟�
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1المنحنى

2المنحنى
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  ( نقاط   07) التجريبي:    التمرين 
إيجاد تجريبيا خصائص وشيعة:

  .(2 نحصل بعد ذلك على المنحنى 1 (الشكل ، ثم

أعط العالقة التي تمكننا من الحصول على المنحنى 1 (الشكل 2). -11 الشكل

2 الشكل

.(2 قام األستاذ بتغيير مقدار أحد مميزات الدارة فتحصل الفوج على المنحنى 2 (الشكل -9

د ثابت الزمن  انطالقا من المنحى 1 الشكل 2 -5

نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل 1: نضبط R عند 

القيمة  10
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