
 8من  1صفحة 

    

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

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

 املدية-ذراع السمار-Gنوية أمحد حضري                                                                          الشعبة: علوم جتريبية 

 د  30سا و  03املدة:                   اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية 

 

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

̂ع األول   ال_^ض

̂ع األول على  ̂$ ال_^ض ad
   )8م\  4إلى الeفdة  8م\  1م\ الeفdة )صفdات 04((

  )نقhة 13(الfgء األول: 
  )نقاj 07(الic_a\ األول: 

مجهولة لتحديد قيمتها نقترح . كتلتها  كرية 

I- :دراسة حركة السقوط الشاقولي للكرية في الهواء:  الطريقة  األولى  

مبدأ احداثيات معلم الدراسة ، تعيق حركتها  قوة  تسقط الكرية دون سرعة ابتدائية  في الهواء ابتداء من النقطة   
fاحتكاك عبارتها من الشكل : Kv� نهمل ) . 

 دافعة أرخميدس)                                                         
تغيرات سرعة مركز عطالة   8-يمثل البيان الشكل

 الكرية بداللة الزمن.

23.57 يعطى:  10 /K Kg s�� �  ،210 /g m s� 

 الحركة  ؟ ما هو المرجع المناسب لدراسة هذه-1

ما هي الفرضية المتعلقة بهذا المرجع و التي  - 
 تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن؟.

 باستغالل البيان أوجد:   -2
 . Lvقيمة  السرعة الحدية   -أ     
المميز للحركة.    �ثابت الزمن  -ب     
، ما ذا تستنتج ؟0aقيمة التسارع االبتدائي  -جـ      
 : لحركة و بين أنها تكتب على الشكلأوجد المعادلة التفاضلية ل -3
  dv Av B

dt
�  ثوابت يطلب إيجاد عبارتيهما  و  حيث  �

.أحسب قيمة كتلة الكرية -4
II - : نواس مرن أفقي: كرية) أي –ركة جملة مهتزة (نابض دراسة ح الطريقة الثانية 

K/ 50نثبت الكرية السابقة بنابض مرن حلقاته غير متالصقة ثابت مرونته   N m�  
 .9 -كما هو موضح في الشكل 

 دون سرعة ابتدائية . و نتركها عند اللحظة نزيح الكرية عن وضع التوازن بالمقدار 
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  8من  2صفحة 

 ).10والممثل في البيان الشكل ( tيسمح تجهيز مناسب بالحصول على تسجيل سرعة مركز عطالة الكرية بداللة الزمن  
مثل القوى المؤثرة على الكرية عند -1

 .الفاصلة  
أم ال ؟ علل  هل حركة الجملة  متخامدة-2
بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلة -3

. التفاضلية للحركة بداللة الفاصلة 
باستغالل البيان أوجد المقادير المميزة -4

للحركة: 
. الدور الذاتي للحركة �
.نبض الحركة �
. سعة االهتزازات �
.الصفحة االبتدائية �

ثم قارنها مع تلك  أحسب كتلة الكرية  -5
المحسوبة سابقا.                                     

    :يعطى

  )نقاj 06(الic_a\ الkاني: 
  I-  تعطى بطاقة تعريف البلوتونيومPu :

. Pu241و Pu،239  Pu2 38) نظيرا من بينها 15معدن اصطناعي ثقيل، له خمسة عشر(  Pu94الوصف: البلوتونيوم
   . 238االنتاج: من العائلة المشعة لليورانيوم 

. βيصدر أشعة   241ما عدا البلوتونيوم  و أشعة   αنشاطه االشعاعي: يصدر دقائق 
               أنوية قابلة لالنشطار.  Pu241و  Pu239تعليق: البلوتونيوم  

 النظائر،  العائلة المشعة، النشاط االشعاعي.  انطالقا من بطاقة تعريف البلوتونيوم ، عرف مايلي :-1
.    ماطبيعة  أشعة  -2
صنف التحوالت النووية المذكورة في البطاقة إلى :  تحوالت مفتعلة وأخرى تلقائية.  -3
II-  المنبه القلبي جهاز طبي صغير األبعاد يزرع عن طريق الجراحة داخل جسم إنسان يعاني من عجز في وظيفة

. Pu238القلب، كما يعمل هذا المنبه ببطارية من نوع خاص توظف الطاقة النووية الناتجة عن تفكك  البلوتونيوم 

. والدقيقة    نواة اليورانيوم ينتج عن تفكك نواة البلوتونيوم  -

أكتب معادلة التفكك محددا النمط اإلشعاعي المنبعث. -1
يعاني   ans40تم زرع منبه قلبي في جسم شخص عمره  t=0عند لحظة   -2

من عجز في وظيفة القلب.  

من نشاطه االبتدائي، فيتم  30%خالل اشتغال المنبه يؤدي القلب وظيفته بشكل عادي إلى أن يتناقص نشاطه بـ 
استبدال المنبه القلبي .  
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بتطبيقبتطبيق القانو-33

لتفاضلية للالتفاضلية للحرك
ستغالل البيانباستغالل البيان أوجد

كة: لحركة: 
لدور الذاتي لالدور الذاتي لل�
نبض الحركةنبض الحركة �

ة االهتزازاتسعة االهتزازات 
.ة االبتدائية صفحة االبتدائية 

قارنها مع تلكثم قارنها مع تلك 
                                   

)5سة عشر( 

يصدر أش24

 النشاط االشمشعة، النشاط االشعاعي

عجز في وظ
يومونيوم  يومو يومو ..uu2و

ccccccc
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  2019اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية / الشعبة: علوم جتريبية/ بكالور) 

 

  

  8من  3صفحة 

. هو حدد عمر هذا الشخص لحظة استبدال المنبه القلبي ، علما أن نصف عمر البلوتونيوم   -

III-  ئية و في صنع القنابل النووية. الطاقة الكهربا كوقود نووي في المفاعالت النووية النتاج 239يستخدم البلوتونيوم

وعدة نترونات. وفتتشكل نواتي  عند قذفها بنترون حراري   Pu239تنشطر نواة البلوتونيوم     

أكتب معادلة تفاعل االنشطار الحادث. -1
. 239وتونيوم أحسب الطاقة المحررة عن انشطار نواة البل-2
الجول، إذا كان  مقدرة بوحدة 239من البلوتونيوم  Kg1الطاقة الكهربائية التي ينتجها مفاعل نووي يستهلكأحسب -

. r = 40%المردود الطاقوي هو 

يجابيات وسلبيات التفاعالت النووية. اعلى ضوء ما سبق، أذكر بعض -4
1MeV = 1,6 10-13J ،      N A =6,02 1023mol-1 المعطيات:

239Pu النواة                 

8,64 102 1,12 103 1,79 103  )MeV(بالوحدة  lEطاقة الربط 
               

 )نقاj 07(الfgء الkاني: 
  )نقاj 07(الic_a\ الnicgaي: 

معايرة محلول تجاري.كيميائي و يهدف هذا التمرين إلى: المتابعة الزمنية لتحول
:  مالحظة
. كل المحاليل المائية مأخوذة في الدرجة �
 . الكتلة المولية لمعدن المغنيزيوم : �
. الجداء الشاردي للماء :  �

I- ة الزمنية للتحول الكيميائي الحادث بين حمض كلور الماء ومعدن المغنيزيوم.   المتابع 
 تركيزه  لحمض كلور الماء  من محلول  نضع في بيشر حجما 

. ، وندخل فيه مسرى مقياس الـ المولي  
، فيحدث  كتلتها  ، نضيف إلى البيشر كمية من مسحوق المغنيزيوم  عند اللحظة 

 تحول كيميائي ينمذج بتفاعل معادلته:   

 . .نعتبر حجم الجملة الكيميائية يعتبر هذا التحول تام
شاركتان لممع تحديد الثنائيتان اإرجاع  -عدن) عبارة عن تفاعل أكسدةم -بين أن التحول الحادث للجملة ( حمض -1

في التفاعل.
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تنشطتنشطر ن     

أكتب معادأكتب معادلة تف--11
حسب الطاقةأحسب الطاقة المح-2

الطاقة الكهربالطاقة الكهربائيةحسب 

r = 40r = 40%%ي هو  الطاقوي هو 

ياسبق، أذكر ب ما سبق، أذكر بعض 
N A =6,02 6,02 1010232 mo

239PuPu mmmmom1,79,79 10103 (oooco
معايرة محلولمعايرة محلول تجاري و

 

لمغنيزيوم.   عدن المغنيزيوم.   
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  8من  4صفحة 

المحلول خالل لحظات زمنية  كانت كما في الجدول التالي: نتائج متابعة تطور  -2

 
 لمحلول حمض كلور الماء المستعمل.  استنتج التركيز المولي   -2-1  
 ثم حدد المتفاعل المحد .  أحسب التقدم األعظمي  -2-2  

 . تكتب على الشكل:   للتفاعل في لحظة  بين أن عبارة التقدم  -2-3  

 ن هذا التحول تام.  تأكد فعال أ -2-4  
 . حدد زمن نصف التفاعل -2-5  

.    و بين اللحظتين:  سب السرعة المتوسطة الحجمية للتفاعل أح -2-6  
II - معايرة المحلول التجاري لألمونياك.  

، يستعمل بعد تخفيفه كمادة للتنظيف أو كمادة  تركيزه المولي  من األمونياك  نتوفر على محلول تجاري 

 .تركيزه المولي  مرة ، فنتحصل على محلول  لهذا المحلول  ، نمدده  إلزالة البقع . لتعيين التركيز

 لحمض كلور الماء بمحلول   من المحلول مترية لحجم  نجري معايرة 
والمتحصل عليه من المحلول    تركيزه المولي 

 .3-مرة ، فنحصل على البيان الممثل في الشكل بعد تمديده 
 أكتب معادلة التفاعل المنمذج  للتحول معايرة. -1

 عرف نقطة التكافؤ ثم استنتج إحداثييها. -أ-2

 ثم  للمحلول  أحسب التركيز المولي  -ب     
 .للمحلول  استنتج التركيز المولي      
 ما طبيعة المحلول الناتج ؟ كيف تفسر ذلك ؟ -ج     

 . من أجل  أوجد من البيان قيمةالـ -أ-3

 باالعتماد على هذه القيمة، بيّن أّن تفاعل المعايرة تحول تام.  -أ
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اساستنتج ا   -11--22  
أحسب الأحسب التقدم ا--2-22 

ين أن عبارة البين أن عبارة التقدم -3

أكد فعال أ ن هذا التحولن هذا التحول تاال
صف التفاعلن نصف التفاعل

توسطة الحجمة المتوسطة الحجمية للت
.ألمونياكري لألمونياك

ترألمونياك من األمونياك 

لول  ، نمدده المحلول  ، نمدده 

بممن المحلولمن المحلول
ولي

.33--الشكلل في الشكل

1
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  8من  5صفحة 

̂ع الkاني   ال_^ض

̂ع الkاني على ̂$ ال_^ض ad
  )8م\  8إلى الeفdة  8م\  5م\ الeفdة )صفdات  04((

  )نقhة 13(الfgء األول: 
  )نقاj 07(الic_a\ األول: 

1- ) jلjة أبgائwة الفh�okالApollo okاء إلـى سـ�ح القwرواد الف �moل� فkح (
، ه�ا الف�mo أتى }|jpر مi القok ، أع�ى الsrلgل ال�kي لعxgة مi  1968 سxة

في ال�oو¡  مi غاز األرغjن  mL3-10  .1,8ه�ه ال|jpر حklا قuره 
 .   مi الjhتاسjgم  = g6-10  .1,67mالx~امgة و �rلة 

 .   λو عoh عxه بuاللة ثاب� الrف�£  2/1tعoف زمi ن|ف العok  -أ

مusدا ن�kه ، قارن بAr  igإلى األرغjن  Kأك�r معادلة تف�£ الjhتاسjgم  -ب
   الjhتاسjgم و األرغjن مi ح�g االسrقoار مع الrعلgل.   

   ب�gh�r قانjن الxrاق¤ اإلشعاعي أث�h أن :   -جـ

 

   . ans91.3.101/2 = tحuد عok ه�ه ال|jpر . علkا أن زمi ن|ف عokها هj :  -د

 ؟ علل .   14هل i�kt الrأرmخ بjاس�ة ال�j�oن  -هـ

2- ) jلjة أبgائwة الفh�okالApollo      علـى ارتفـاع ثابـ� qoه دائohrار نعuوف� م okالق v�oل مjحلق� ح ( 

  . hA = 1,10 . 105 m 

 ما اس� الokجع الxkاس� لuراسة ح�oة الh�okة الفwائgة أبjلj حjل مv�o القok .   -أ

) تwpع إلى تأثog قjة ال�lب العام بـig القkـo و الh�okـة      Apolloنفoض أن الh�okة الفwائgة أبjلj ( -ب
مi الفwاء الlkاور  Mفي نق�ة  gو  شuة الlاذبgة  Am) الrي نعoh عi شuتها بuاللة �rلrهاApolloالفwائgة (

 ،  أث�h العالقة الrالgة :    gA.F = mللقok }العالقة : 

  g = G                                                              

 : �gحLM  ، okلة القr� هيG    . ب العام�lثاب� ال : 

       R  ، okالق oن|ف ق� :h  ق�ةxارتفاع الM   . okس�ح الق iع 

 على س�ح الق0g   . okأح{� شuة الlاذبgة   -جـ

 تع�ى }العالقة :    gأث�h أن عhارة الlاذبgة  -د

  g = g0                                                             
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الic_aالic_a\ ا
لh�okة الفwالh�okة الفwائgة-1

، ه�ا الفmo، ه�ا الف�mo أت196819
mLL حklا قuره jpر حklا قuره 

= g66--1010 .1,671,67mة

 okالع ok2/1ttهxع ohو عohو ع

إلىإلى األرغKK jسjgم الjhتاسjgم 
سrقoار مع ا� االسrقoار مع الrعلgل.

  ن :  ث�h أن :  

o : jها هokع : jها هansans99.100

qoه دائohrار نعuه دا وف� مohrار نعuم q

  . okالق  . 

�okو ال oـkالق igالعام بـ oـkالق igبـ
مi الفwمi الفwاء اM نق�ة 
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 ) .  Apolloح{� شuة الlاذبgة في مuار الh�okة الفwائgة أبjلj (أ -هـ

      ) بuاللـةApolloب�gh�r القانjن الnاني لjgxتi ، عoh عi سoعة مv�o ع�الة الh�okة الفـwائgة أبjلـj ( -و

  . h ، R ، g0 

q-  ورuال iع ohعAT ) jلjة أبgائwة الفh�okة ال�osلApollo اللةu0 ) بg، h ،R    . ةtدuه  العrkgأح{� ق . 

3-  ohrال� . نعnال oلh� نjقان iق� مsتr = R + h ار الuم oة (ن|ف ق�gائwة الفh�okApollo  . ( 

       ال_عh[ات :

  .  G = 6.67 . 10-11 N.m2.kg-2  - ثاب� ال�lب العام : 

- : okلة القrكkg22= 7.34 . 10LM    . 

   .  R = 1.74 . 106 . m : okالق oن|ف ق� - 

 .   mol23= 6.02 . 10AN-1عuد أفjقادرو : -

 .   ans57301/2 = t:  14زمi ن|ف عok ال�j�oن -

  . VM = 22.4 L/mol : ليjkال �lsال - 

  )نقاj 06(الic_a\ الkاني: 
تعohr ال�ه�oاء في وقxrا حالي مi اه� الowورmات ح�g ان االجهvة ال�ه�oائgة تj�rن مi دارات تqjrs على ثxائي ق�� 

- RC- RL- LC-  ائي الق��xرس  ثuxسRC  و LC 
 o~ل انr{1-ال-          

 r}kعkلة في ال�g�or :ال�ه�oائgة العxاصo ال  
  مهkلةuاخلgة المقاومrه  Eمjلu حقgقي تjتoه   �
 . Cا م�nفة سعrه�
 . R=40ناقل اومي مقاومrه �
 . u0rاخلgة المقاومrها و  Lوشgعة ذاتrgها �

I. |hائي قsدراسة ثRC  : 
 : 1قاyعة في وضع النwع 

n�kفة الkعادلة الrفاضلgة لj�rرات تjتo ال بig ان)1
(t)cU  : jه 

 kعادلة مi ش�ل :الtع�ى حل )2
 �ه�oائgة ؟الuارة البuاللة ثjاب�  و  ig Aابnrالاع� عhارة  
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و
R ، gg00

qq-iع ohعohع
نsق� مi قتsق� مi قانjن--3

a            ات :_عh[ات :
.kgg-2 ب الع ال�lب العام : :

kg2222= 7.34 . 104 . 10L

= 1.74 . 10.74 . 1 66 . m

= 6.02 . 10= 6.02 AAN .

an573057301/2 = =t  .

 

rة تgائ�oة ال�هvائ ان االجه�oة ال�هvالجه
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  2019اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية / الشعبة: علوم جتريبية/ بكالور) 

 

  8من  7صفحة 

 -2-شrلn�kفة   الjrتo بoy igفي الtع�ى راس� اهvrاز مه�hي مxsxى ت�jرات )3
: uان  اوجghغالل الrاس{ 

 ؟  Eقkgة �
 ؟ قkgة ثاب� زمi دارة �
 ؟ سعة الn�kفة Cقkgة �

 ؟ ماهي قrkgه االبurائgة .  i(t)اع� عhارة شuة الgrار )4

II. |hائي القsدراسة ث LC: 
 . t=0 sزمxة لأل أونعohrه مj2 uhضع اللx~ام الuائ� نغog وضع القاyعة الى لعuxما ن|ل 

1( �rعادلة الاكkة الxsات ال�ogغrة لgفاضلrq(t)  في
  ؟uارةال

 ح{� ال��ل ماهj ن�k االهvrاز ؟ مi سhhه ؟)2
3( :  uح{� ال��ل اوج 

 . Tقkgة شhه دور ال�osة �
� zhxة الkgق . 
  Lعلى مادرس� اسrxrج قkgة ذاتgة وشgعة  اإعkrاد�

 

 

 )نقاj 07(الfgء الkاني: 
  )نقاj 07(الic_a\ الnicgaي: 

الذي ينتج عنه ايثانوات المثيل (B)مع كحول(A)نريد دارسة تطور التحول الحادث بين حمض كربوكسيلي-

 3COOCH3CH   .والماء

ما هي المجموعة الوظيفية المميزة اليثانوات المثيل؟  -1

 وأذكر اسم كل منهما؟   Bو  Aاستنتج الصيغة نصف المفصلة لكل من  -2

 التفاعل المنمذج لهذا التحول.أكتب معادلة  -3

 يسمى هذا التفاعل؟ أذكر خصائصه. كيف -4

نسد الدورق بإحكام و نضعه في حمام مائي درجة حرارته ثابتة، ونتابع  B(0n=(mol1و  0n)mol1)=Aنمزج في دورق -5

 بطريقة مناسبة  تغيرات كمية مادة األستر المتشكل وكمية مادة الحمض المتبقي خالل الزمن

 01–فنحصل على المنحنيين الممثلين  بالشكل  
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44((uارة شhااع� عhاع� ع
hائي القsائيدراسة ثsدراسة ث

ex ما ن|لuxائ�للن|لuام ال~xلuام ال~xلللل
فاضلgة لrrفاضلgة لrغogاتالالةkعادلة  ل

hس iاز ؟ مvrااله �kاز ؟ م نvrااله 

Lوشgعةتgة وشgعة 

ينتج عنه ايثانولذي ينتج عنه ايثانوات

نتابعة، ونتابع 
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  2019اختبار يف مادة: علوم فيز)ئية / الشعبة: علوم جتريبية/ بكالور) 

 

  8من  8صفحة 

 
 
 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=0اللحظة  أحسب سرعة التفاعل عند -هـ

 .عرف ثم عين قيمة زمن نصف التفاعل-و

 

II- نحضر محلوالAS انطالقا من الحمض السابق)A( تركيزه الموليAcوحجمه V.

 أكتب معادلة انحالل الحمض في الماء.-

+OH-(الصوديوم، ونعايره بمحلول لهيدروكسيد )AS(من المحلول mL10=AVحجمانأخذ  Acالتركيزلتعيين  -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:

  

 
 

̂ع الkاني   انaهى ال_^ض
 

 اـــ^رiـالـادة الrnــــهـش اتار ـnـaـي إخــاح فــgsـv والـ[ـ̂فـالaـب

̂نـة حـ_ــfةذ ال_ـادة: أسaا en سـ
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sأنش-أ

أنسأنسب ك--بب

كمية المادةكمية المادة الموا

عين قيمة التقعين قيمة التقدم الن-جـ

 مردود التفاعلحسب مردود التفاعل، اق

اللاللحة التفاعل عند  سرعة التفاعل عند 

مة زمن نصف ن قيمة زمن نصف التفاع

( الحمض السقا من الحمض السابق

 الماء.

AVAمن المحلولمن المحلول))ASA(

,mLL55ضافة حجند إضافة حجم

CH3 COOHCH3 CO(من أجلمن أجل

̂ع الkاني ̂عنaهى ال_^ض ى ال_^ض
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