
 الشعبية الجميورية الجزائرية الديموقراطية                                وزارة التربية الوطنية                            
 6106 دورة ماي                      امتحان البكالوريا التجريبي لمتعميم الثانوي                              

                                          تقني رياضي  –عموم تجريبية  الشعبة :
 ثانوية دربال سليمان )ع/وسارة (

 د 31سا و  3المدة :                                                      اختبار في مادة : العموم الفيزيائية
 

 تار أحد الموضوعين التاليين :خعمى المترشح أن ي
 الموضوع األول

 التمرين األول: 
  V = 200 mL، و نحضر بذلك محموال أساسيا حجمو  mكتمتيا          نحّمل في الماء المقطر كمية من الميثيل أمين

 تركيزه المولي (-H3O+,Cl)و نعايره بواسطة محمول حمض كمور الييدروجين  VB = 50 mLنأخذ منو حجما 
CA = 0,1mol/L نمثل البيان ،pH = f(VA) . 

 ما الذي يدل عمى أن الميثيل أمين أساس ؟ -0
 . mقيمة الكتمة لممحمول األساسي ، ثم أحسبCBأحسب التركيز المولي  -6
 أكتب معادلة تفاعل الميثيل أمين مع الماء ، ثم بّين بطريقتين  -3

 ىو أساس ضعيف في الماء .      مختمفتين أن 
 .أكتب معادلة تفاعل المعايرة  -4
         أ/ أحسب النسبة  -5

        
  

 .mL5 8المزيج عندما يكون حجم 
 ب/ أنشئ جدول تقدم تفاعل المعايرة ، ثم عّبر عن النسبة السابقة

 .xf، ثم أحسب قيمة  xfو التقدم   CB ،VBبداللة  
 τf، ثم إستنتج نسبة التقدم النيائي xmaxجـ/ أحسب التقدم األعظمي

 أن تفاعل المعايرة تام . ،و إستنتج
          ُيعطى :

 
/        = 10,7  

C = 12 g/mol               ،H = 1 g/mol     ،     N = 14 g/mol 

 

 التمرين الثاني   : 

ومولد قوتو  R=100Ὡتربط عمى التسمسل مع ناقل اومي مقاومتو  rومقاومتيا الداخمية  Lلقياس ذاتية وشيعة   1.
  t=0 وتغمق القاطعة عند المحظة Kوقاطعة  Eالمحركة 

 وباسيم التوترات بين طرفي كل ثنائي قطب iمثل رسما تخطيطيا لمدارة وحدد عميو جية التيار  ( أ

=Ub :بين طرفي الوشيعة تعطى بالعالقة Ubبين ان المعادلة التفاضمية لمتوتر  ( ب
  

 
  + 

 

 
    

  
 ثابت الزمن τ ثحي    

 شدة التيار في النظام الدائم  i0حيث   Ub=(E-ri0)e-(1/τ)t +ri0حل المعادلة ىو  ج( تحقق ان

 نصل طرفي الوشيعة باحد مدخمي راسم اىتزاز ميبطي فنشاىد عمى شاشتو البيان المقابل Ubلتوترلمتابعة تطورا 2.
 :توظيف البيان استنتج ب
 r 7/1ثم احسب قيمة  R=4rوبين ان  Eقيمة  . أ



 يقطع محور  t=0المماس لمبيان عند   بين ان . ب

 =τ) t االزمنة عند المحظة . ت
   

 
  τوعين قيمة  

 Lج( احسب قيمة 

  –ج -د( بتوظيف المعادلة المعطاة في السؤال  
     مردودىا في الطاقة  ماىو سموك الوشيعة في النظام الدائم   بين ان 

 .اقل منو في المكثفة
 

 
 : التمرين الثالث 

8 6 تفاعل أكسدة  و إرجاع بين شوارد  بيروكسوديكبريتات 
-6
 في محمول مائي.       و شوارد اليود       

8 6 المعطيات: الثنائيات )مر/مؤ(:  
-6       4

-6
              ،               

OS(aq)K(2(aq)لمحمول مائي من بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم ) V1=40mLندخل في كأس، حجما   2

82

   ذي
mol/L1001,Cالتركيز المولي  1

1

 في المحظة .t=0  نضيف حجماmL60V
2
  من محمول ليود البوتاسيوم

(aq)I(aq)(K    ذي التركيز الموليmol/L1,5.10C 1

2

. 
لرصد المعطيات و الذي  بواسطة جياز قياس الناقمية مرتبط بنضام

يمكن من تتبع تطور ناقمية المحمول خالل الزمن. المنحنى 
 المحصل عميو ىو كالتالي:

 أكتب المعادلتين النصفيتين لمثنائيتين الداخمتين في التفاعل . -0

 إرجاع لمتفاعل الكيميائي الحادث.-أكتب معادلة التفاعل أكسدة -6

اكيز مختمف األفراد أنجز جدول تقدم التفاعل ثم أكتب عبارة تر  -3
 لممزيج. Vو الحجم  xالكيميائية المتواجدة في المزيج بداللة التقدم 

لمتفاعل يكتب عمى  xو التقدم  Gبين ان العالقة بين الناقمية  -4
   الشكل:  

0

 
                 ىو الحجم الكمي لممحمول، و ىو ثابت خالل التجربة. Vحيث أن         

        46  تعطى:   
-0
     9 0      و    

 . G. و إستنتج تعبيرىا بداللة الناقمية  xعرف السرعة الحجمية لمتفاعل بداللة التقدم  -0. 4
 . t=1minمن البيان، أحسب قيمة السرعة الحجمية عند المحظة  -6. 4
 لمتفاعل. xmaxحدد قيمة التقدم األعظمي  -3. 4
 تي يمكن إعتبار التفاعل منتييا. نتيجة السؤال السابق، حدد من البيان المحظة ال بإستغالل -4. 4

 ن 5 3:الرابع  التمرين 
يكتسب  )أنظر الشكل(بدون سرعة بدئية.ABCDلينزلق عمى سكة  Aفي النقطة  m = 500gكتمتو  sنترك جسما 

 : EcB = 1Jقدرىا  Bالجسم طاقة حركية في النقطة 

 α   31˚   ;   h       = 1m  
   االحتكاك بين السكة والجسم عمى االحتكاك ثم استنتج قيمة قوةة قو  عملاحسب مبدا انحفاظ الطاقةبتطبيق  -0

 .ABالجزء
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 AB.بتطبيق القانون الثاني لنيوتن اكتب عبارة التسارع ثم احسب قيمتو العددية عمى الجزء -6

 .مبذأ لمفواصل و األزمنةAباعتبار Bإلى  Aمن  sاكتب المعادلة الزمنية لحركة الجسم  -3

  VD = ½.VBبسرعة  Dيواصل الجسم حركتو في باقي المسار بدون احتكاك و يصل إلى النقطة -4
OC = OD = 2m    ;   g = 10 ms-2 

 .β=(COD) أوجد قيمة الزاوية (A –B)بين الموضعين  مبدأ إنحفاظ الطاقة بتطبيق -4-0

 .Dعند الموضع sالجسمى عم  CDالقوة التي تؤثر بيا السكة أوجد شدة -4-6

 مبدأ لالزمنة .فقط عند لحظة نختارىا  ثقمو ليبقى تحت تأثير D السكة عندsيغادر الجسم-5

 ..(D,x,y)لحركة الجسم فى المعممy(x)أوجد معادلة المسار-5-0

 Hقمة المسار أحسب احداثيات-5-6

 .Dxأحسب لحظة واحداثيات سرعة اصطدام الجسم بالمحور-5-3

  g=9.8m/s2تعطى :
 
 
 
 

 
 :  خامسالالتمرين 

 لتحضير إستر يتميز برائحة التفاح ،يسمى بوتانوات المثيل،نستعمل خميطا يتكون من حمض كربوكسيمى وكحول.
 المراد تحضيره ثم استنتج الصيغة النصف منشورة لمحمض الكربوكسيمى والكحول إعط الصيغة النصف منشورة لإلستر-0

                            التحضيراإلستر.                                                                   ماستعمالي الالزم
 والكحول ؟التفاعل ،مستعمال الحمض الكربوكسيمى أكتب معادلة  -6
من الحمض مع قطرات من حمض الكبريتيك المركز 0,1mol من الكحول مع.  0,1molالجراء التجربة نقوم بمزج  -3

 67 1وباستعمال التسحين باالرتداد يكون في النياية  مردود التصنيع 

 تعمالو.               حدد من بين التركيبين التجريبيين التاليين،التركيب المناسب إلنجاز التجربة وحدد الفائدة من اس-3-0
                         ما إسم التركيب اآلخر والى مادا يصمح.                                                   -3-6

 ما دور حمض الكبريتيك فى ىده التجربة؟                                  -3-3
 المحصل عمييا عند نياية التجربة.                      أحسب كتمة اإلستر-3-4

.Qr éq=K 4-المجموعة فى حالة توازن حيث   
 تطور المجموعة عند إضافة الماء لمخميط؟عمل إجابتك.         جية ما -4-0
  نفس السؤال عند إضافة الكحول.                                           -4-6

M(O)=16g/mol M(C)=12g/mol M(H)=1g/m 
 

7/3 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 خاص بقسمي الرياضيات وتقني رياضي (  (التمرين السادس 

ننجز عمودا باستعمال كأسين ، يحتوي األول عمى صفيحة من الرصاص  S
Pb الرصاص  مغمورة جزئيا في محمول مائي لنترات

    2

3
2

aq aq
Pb NO

   1تركيزه المولي
0.1 /C mol L 1وحجمو

200V mL  والثاني مكون من سمك فضة

 S
Ag   مغمور جزئيا في محمول من نترات الفضة    3aq aq

Ag NO
   2تركيزه المولي

2
5 10 /C mol L

   وحجمو

2
200V mL  نوصل المحمولين بواسطة جسر شاردي لنترات البوتاسيوم . يشير جياز الفولط عند تركيبو بين طرفي العمود أن .

 القطب الموجب ىو سمك الفضة .
28نعطي قيمة ثابت التوازن لمتفاعل داخل العمود 

6.8 10K   
 ضع تمثيال ليذا العمود وأعط رمزه ؟  -/أ0
 أ كتب المعادالت النصفية االلكترونية التي تحدث عند المسريين وكذلك معادلة تفاعل األكسدة و االرجاع؟-ب
 ثم حدد جية التطور التمقائي لمعمود؟  Qri/ احسب كسر التفاعل االبتدائي 6
  I = 100mفنجد  Δt=60minو نقيس شدة التيار المار خالل مدة زمنية  / نوصل بين طرفي العمود ناقل أومي3
 احسب كمية الكيرباء المارة عبر الناقل األومي خالل ىذه المدة ؟ - أ

 أنشئ جدول لتقدم التحول ، حدد تركيز األنواع الكيميائية خالل ساعة من اشتغال العمود ؟ - ب

  e|= 1.6x10-19C  ،NA= 6.02x1023 mol-1|احسب كتمة المعدن الناتج و كتمة المعدن المختفي ؟    نعطي :  -ج
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 -أ–التركيب 

1206Pb g mol  

  

1108Ag g mol  
   ’

 F=96500 C  , 
 

 -ب  –التركيب 
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 الموضوع الثاني
 

 : التمرين األول 
  تسقط شاقوليا في اليواء دون سرعة إبتدائية .  V = 147 cm3وحجميا   m = 65 gكرية كتمتيا 

  مثل القوى المؤثرة عمى الكرية في الحالتين التاليتين : -0
  . t = 0 sفي المحظة  –أ    
  .  tفي المحظة  –ب   
  .  ρair = 1.29 × 10-3 g . cm-3إذا كانت الكتمة الحجمية لميواء  -6
 أحسب شدة دافعة أرخميدس  –أ   
 .  ( П . P )أحسب النسبة بين القوتين  –ب  
 وماذا يمكن القول عن قوة الدافعة أرخميدس  
 ا -لحركة الكرية أثناء السقوط   V = f ( t )لشكل يبن المنحني البياني  - 3

 الزمن المميز -ب  -السرعة الحدية   –عين بيانيا : أ    
     .    f = Kv2حتكاك المعيقة التي يؤثر بيا اليواء عمى الكرية ليا قيمة ب وبإعتبار قوة اإل – 6 –اعتمادا عمى السؤال  - 4

 أوجد المعادلة التفاضمية لحركة الكرية
 .  kثم أستنتج قيمة الثابت  m . g . kبداللة  VLأعط العبارة الحرفية لمسرعة الحدية - 5

   g = 9.8 m / s2تعطى   
 

  ( نقاط   03).التمرين الثاني 

  t1/2 = 3.8 jمن غاز مشع وىو الرادون ،نصف عمره  3v=2 cmمصباح يحتوي عمى :  
   درجة الحرارة  -         P= 104 paالمصباح في  الضغط -معطيات : 
   R = 8,32 SI    - 0-  NA= 6, 02. 10+23  molثابت الغازات المثالية    -           

 mol  6- 01 7 9  =n0 :المثالية تأكد من أن كمية المادة الموجودة في المصباح ىي/ باستعمال قانون الغازات 0

 N0/ استنتج عدد األنوية المشعة 6  

 . 1A/ أوجد النشاط اإلشعاعي عند المحظة اإلبتدائية 3  
 J 100/ أوجد النشاط اإلشعاعي عند 4  

  الثالث :التمرين 

 الماء المركز كتب عمييا المعمومات اآلتية : يحتوي مخبر ثانويتنا عمى قارورة لحمض كمور
M=36.5 g/mol .   : 1160=0. الكتمة الحجمية : 33   %درجة النقاوة g/L ρ  ىذا المحمول نسميو .S0  تريد .

 ليذا المحمول . C0معرفة التركيز 
 . C1تركيزه   S1مرة نحصل عندئذ عمى محمول  0111بـ  S0في خطوة أولى نمدد المحمول 

و نعايره عن طريق قياس ناقميتو بواسطة محمول   S1من المحمول  V1= 100.0 mlو في الخطوة الثانية نأخذ حجما 
. تطور ناقمية المحمول بداللة حجم األساس المسكوب ممثل  CB=1.00.10-1 mol/Lىيدروكسيد الصوديوم ذو التركيز 

 أسفمو.بالبيان 
 7/5 الصوديوم و حمض كمور الماء.أكتب معادلة التفاعل بين ىيدروكسيد  -0



u 

Soleil 

Terre 

 عند التكافؤ . VBEعين بيانيا الحجم  -6

 الممدد . S1لمحمول حمض الكموريدريك  C1. ثم احسب التركيز  V1و    , C1 , CB , VBEأكتب العالقة بين  -3

 .S0.لممحمول المركز  C0استنتج التركيز -4

 . S0من المحمول  1Lمن المحمول . استنتج كتمة  1Lالمذابة في  m0أحسب كتمة كمور الييدروجين  -5

 . ىل تتفق مع ما ىو مكتوب عمى القارورة؟ S0أكسب النسبة الكتمية ) درجة النقاوة( لممحمول   -6
 

 
  نقاط 31(:     التمرين الرابع (  

 المعطيات     
                                                                                                                      MT = 5,98.1024 Kgكتمة األرض :    
    MS = 1,98.1030 Kgكتمة الشمس  :     
      G = 6,67.10-11ثابت التجاذب الكوني  :   
       r = 1,5 .1011 mالبعد بين مركز األرض ومركز الشمس  :         
 (الشكل )في نظام المجموعة الشمسية  ، تدور األرض حول الشمس ، نفرض أن حركتيا دائرية  منتظمة    

 بتطبيق قانون الجذب العام ، أكتب العبارة الشعاعية لمقوة التي تؤثر بيا الشمس عمى األرض  – 0    
 الشعاعية  لمقوة المطبقة عمى األرض .بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أكتب العبارة  – 6    
،   Gبداللة   anأوجد  عبارة  التسارع الناظمي   – 3    

SM  ، r   
في حالة دوران األرض حول الشمس بحركة  دائرية   V   ،rبداللة  :  anأكتب عبارة   التسارع الناظمي    - 4    

 منتظمة .
 أوجد عبارة سرعة دوران األرض حول الشمس  ، ثم أحسب  قيمتيا  .  – 5    
 لألرض حول الشمس ، ثم أحسب قيمتو    Tأعط عبارة الدور  – 6    
 الشمس . بّين لماذا ال توافق ىذه القيمة لمدور ، القيمة الحقيقية لدور األرض  حول – 7    

 نقاط (   14 )التمرين الخامس 

 ثابتة  Fيسحب بحبل بواسطة  زورق )الحبل يوازي سطح الماء( شدة قوة الحبل   m=80 kgمتزحمق كتمتو 
   VB=90 km/hبسرعة  Bليصل إلى  Aينطمق المتزحمق دون سرعة إبتدائية من الموضع 

 
 

..11 

516 

165116 

.651 

G(μS) 

VB(ml) 

1 
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 . f=100 N، قوى إحتكاك معاكسة لجية الحركة وثابتة شدتيا   AB =200mتوجد عمى ىذا الجزء 
وتميل عن   h=2 mعن الحبل ويكمل مساره عمى صفيحة ممساء ترتفع عن سطح الماء  Bيتخمى المتزحمق عند الموضع 

 تيمل عمى ىذه الصفيحة كل اإلحتكاكات . Vc=70Km/hبسرعة Cليصل الموضع  α=30°األفق بزاوية 
  ABباستعمال القانون الثاني لنيوتن , إستنتج طبيعة حركة المتزحمق عمى الجزء  -0
 Fقيمة قوة شد الحبل  ما -6

، أدرس حركة المتزحمق باعتباره خاضع إال لثقمو وذلك  Dليسقط في الماء عند  Cيغادر المتزحمق الصفيحة عند  -3
 بالنسبة لمعمم يطمب تعيينو .

 أوجد معادلة مسار حركتو . –أ 
    Dأحسب الزمن الذي يستغرقو لموصول إلى  -ب       

  
 

          
 

 خاص بقسمي : الرياضي و التقني رياضي (   سادس ال التمرين ( : 
و من نابض مرن حمقاتو غير متالصقة  Gعطالتو مركز  m = 100 gيتألف نواس مرن أفقي من جسم صمب كتمتو 

 (   - 5 –الحركة عمى ساق افقية ) الشكل  Sبامكان الجسم  k = 10 N / mكتمتو ميممة ثابت مرونتو 
، ُتدرس الحركة بالنسبة  t = 0و نتركو حرا دون سرعة ابتدائية عند المحظة  X0من وضع توازنو بالمقدار  Sنسحب الجسم 

x/oxلممعمم ) 
 ( باىمال االحتكاك في ىذه الحالة :      

 .في لحظة ما  Sمّثل القوى المطبقة عمى الجسم  – 0

 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أوجد المعادلة التفاضمية لمحركة ، ماطبيعة حركة الجممة ؟  – 6
 ؟  ω،استنتج عبارة الثابت   x ( t ) = X0 cos ( ω t  +  φ )بّين أن المعادلة التفاضمية تقبال حال من الشكل : – 3
 و أحسب قيمتو .  K  ،mبداللة :  T0أكتب عبارة الدور الذاتي لمحركة  – 4
 أكتب المعادلة الزمنية لمسرعة   – 5
 بواسطة تجييز خاص فحصمنا عمى البيان التالي  tبداللة الزمن  xفي الحقيقة تمت متابعة تغيرات الفاصمة  – 5

 أ / ما نوع االىتزازات في ىذه الحالة ؟    
 ، ماذا تستنتج ؟  T0ليذه االىتزازات ، و قارنو بالدور الذاتي  Tب / أحسب قيمة شبو الدور   

                       

     
 
 

  – 5 –الشكل                

                                                                               
                                                                                 t = 1,88 s     
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ن مثابرين .. صابرين .. واألىم .. أنو البد وأن نثق يف أنفسنا ليست احلياة سهلة ألي منا .. ولكن .. ما معىن ىذا ؟ .. معناه .. أنو البد وأن نكو 
 .. أن هللا قد خلقنا لتحقيق شيء ما .. والبد من حتقيق اهلدف من وجودان يف ىذه احلياة .. مهما كلفنا ذلك من مشاق )ماري كوري(

 
 


