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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ..........................الستاذ :ا                                                           ...........لوالية  : مديرية التربية

 15/05/2017 وم :ي                                                                              ............... ثانوية :     

 بكالوريا بيضاء                                                                                     علوم تجريبية  : شعبة 

  ســاعة3المدة :                                                                                  العلوم الفيزيائية المادة :

 

 01الموضوع 

 اء(ــــــــــــــــــــــــــ) الفيزينقطة  13على  : اجلزئ االول 
 نقطة( 07): تمرين االولال

I. نقاط ( 05): ينزلق على طريق مائلة حركة جسم  دراسة 

على  m = 100gكتلته  (S)ينزلق جسم صلب    

وفق  α = 20°   طول مستو مائل عن األفق بزاوية

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗المحور الشكل (. قمنا بالتصوير المتعاقب انظر )   ⃗ 

وعولج شريط الفيديو ببرمجية بكاميرا رقمية  

(Aviméca) اآللي وتحصلنا على  بجهاز اإلعالم

 .v=f(t)رسم البيان 

 باالعتماد على البيان: – 1

 .(S)بين طبيعة حركة  –أ        

 .aاستنتج القيمة التجريبية للتسارع  –ب       

 .t=0في اللحظة  0vاستنتج قيمة السرعة  –ج       

 احسب المسافة المقطوعة بين اللحظتين: –د        

              (= 0,04s 1t  0,08 =  وs 2t .) 

 بفرض أن االحتكاكات مهملة: – 2

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد العبارة  –أ     

 ثم احسب قيمته. 0aالحرفية للتسارع 

  ؟aو  0aقارن بين  –ب     

  𝑓أوجد شدة القوة  2و سؤال  1من  سؤال   -3

 المنمذجة لالحتكاكات على المستوي المائل.
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II. نقاط ( 02:) جسم على طريق افقي خشن  حركة  دراسة 

    Cالى النقطة   Bمن نقطة t= 0.12 s االفقي عند اللحظة  طريق اليواصل الجسم السابق حركته على 

 ؟ Bكم هي الطاقة الحركية عند النقطة  -1

 مثل القوة المطبقة على الجسم على هذا الطريق ؟ -2

 ؟  aاعط عبارة التسارع   -3

                                                                                         ماهي قيمة قوة االحتكاك االزمة لذلك ؟ Cاذا علمت ان الجسم يتوقف عند النقطة  -4

 .sin 20° = 0,34؛    g = 10 m.s-2يعطى:            

   نقطة( 60:) الثاينالتمرين 
I.  نقاط ( 03) :  والتريتيومبين الدوتريوم بين  طاقة محررة من تفاعلدراسة 

𝐻𝑒2التفاعل بين الدوتريوم والتريتيوم ينتج نواة  -1
                                                                                                     طاقة  ونيترون وتحرير  4

 ما نوع التفاعل الحادث؟ عرفه.             -أ

 التفاعل الحادث.اكتب معادلة  -ب

 اعط تعريفه ؟ ؟ماهو اسم المنحنى أ/  -2

األنوية القابلة  ب/ حدد من المنحنى السابق مجاالت

 لإلندماج واألنوية المستقرة.

𝑋𝑍لنواة  ℓEأ/ اكتب عبارة طاقة الربط  -3
𝐴. 

 .MeVمقدرة بـ   |𝛥𝐸|لطاقة المحررةااحسب قيمة ب/ 

 .MeVاحسب قيمة هذه الطاقة المحررة مقدرة بـ 

 

 المعطيات: 

 

 

II.  وشيعة في نظام دائم مع تحديد ذاتيتها دراسةL  ( :03 ) نقاط 

  L ذاتيتها  م تحديدواتصاالت لذلك يت تستعمل الوشيعة في عدة مجاالت اهمها صناعة المحركات او صناعة المحوالت الكهربائية 

 التسلسل العناصر الكهربائية التالية:نربط على 

  . انظر الشكل k.قاطعة  R=110Ωناقل أومي مقاومته  r=10Ω ومقاومتها  Lوشيعة ذاتيتها  .E=12Vمولد ذي توتر ثابت 

 

He4 H3 H2 النواة 

 (MeV)طاقة الربط  2,22 8,48 28,29
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  .kنغلق القاطعة  t=0في اللحظة  (1

ماذا يمثل كل   Yb .Yaنربط راسم اهتزاز مهبطي بمدخلين 

 مدخل .

 i(t) أوجد المعادلة التفاضلية التي تعطي شدة التيار الكهربائي  (2

 في الدارة.

كيف يكون سلوك الوشيعة في النظام الدائم؟ وما هي عندئذ  (3

 الذي يجتاز الدارة؟  0Iعبارة شدة التيار الكهربائي 

𝑖باعتبار العالقة    (4 = 𝐴(1 − 𝑒−
𝑡

𝜏)   حال للمعادلة التفاضلية

 .τو  Aالسابقة.أوجد العبارة الحرفية لكل من 

اوجد قيمة  توتر بين طرفي مقاومة  باالعتماد على منحنى (5

 .τثابت زمن 

 ؟  Lاستنتج قيمة ذاتية الوشيعة  (6

 ماهي قيمة الطاقة المخزنة في نظام دائم ؟ (7

 ـــــاء(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) الكميـــ (نقاط 7): على  اجلزئ الثاين 
 : التمرين الثالث

I.  ثابت توازن لحمض كربوكسيليدراسةapK    (:30 ) نقاط 

:ننمذج التحول الكيميائي المحدود لحمض االيثانويك ) حمض الخل ( مع الماء بتفاعل كيميائي معادلته  

 )a q(3)a q(3)l(2)a q(3 OHCOOCHOHCOOHCH   

 ـ اعط تعريفا للحمض وفق نظرية برونشتد . 1

 ـ أكتب الثنائيتين ) أساس / حمض ( الداخلتين في التفاعل الحاصل . 2

 ( الموافق للتفاعل الكيميائي السابق . Kـ أكتب عبارة ثابت التوازن )  3

II  ـ نحضر محلوال مائيا لحمض االيثانويك حجمهV = 100 ml   و تركيزه المولي ، l mol / 3-10 C = 2,7.  ، 

 . 3,7تساوي  C025له في الدرجة  pHوقيمة الـ 

 حمض االيثانويك .ـ استنتج التركيز المولي النهائي لشوارد الهيدرونيوم في محلول  1

 .  maxxو التقدم األعظمي    fxـ انشئ جدوال لتقدم التفاعل ، ثم أحسب كال من التقدم النهائي   2

 ( لتقدم التفاعل . ماذا تستنتج ؟  fهائية ) ـ أحسب قيمة النسبة الن 3
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 ـ أحسب : 4

 ( . COOH3CH ( و ) COO3CH-أ ـ  التركيز المولي النهائي لكل من  )  

 ، واستنتج النوع الكيميائي المتغلب في المحلول الحمضي .   )COO3CH  /COOH3CH- (للثنائية    apKب ـ قيمة    

II.  ( نقاط 40:)   االسترصناعة 

ثانويك ن حمض اإليالقا مأراد تلميذان إعادة التجارب التي حققها " بيرتولي "  و " سان جيل " و التي تتعلق بتفاعل األسترة إنط

ي األخير بعد سد فمن كل متفاعل و   mol 0.10حبابات زجاجية ثم وضعا في كل منها  10و اإليثانول . قام التلميذان بتحضير 

  .  t = 0عند اللحظة  C° 100الحبابات وضعها في حمام مائي درجة حرارته 

ل واسطة محلوالمتبقي ب أخرجا الحبابة من الحمام المائي ، و بعد تبريدها  بسرعة ، قاما بمعايرة حمض اإليثانويك tعند اللحظة 

 دول التالي النتائج التي تحصال عليها : الصود بوجود الفينول فتالين . يبين الج

300 250 200 150 100 40 20 10 4 0 t ( h )  

33 33 34 35 36 44 52 64 75 100 
 n ) حمض متبقي (

( mmol ) 

            

 

 ( ـ أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحادث في كل أنبوبة ؟ ما هو إسم األستر الناتج ؟1

 تبرد الحبابة قبل معايرة الحمض المتبقي ؟ كيف تبرد الحبابة ؟( ـ لما ذا  2

 ؟ maxx( ـ قدم جدوال لتقدم التفاعل ثم إستنتج التقدم األعظمي  3

 للتفاعل في كل حبابة ؟ fx( ـ أحسب التقدم النهائي  4

 ؟ املئ الجدول ،  ( ـ بعد تذكير لتعريف نسبة تقدم التفاعل  5

 ؟ ثم إستنتج النسبة النهائية لتقدم التفاعل و كذلك مردود التحول ؟   = f ( t )( ـ أرسم البيان  6

 ( ـ إعتمادا على البيان : حدد خاصيتين تميزان التحول ؟  7

 ؟    = f ( t )( ـ كيف يمكن تسريع التحول ؟ أرسم كيفيا شكل المنحنى  8
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 02املوضوع 
 اء(ــــــــــــــــــــــــــنقطة ) الفيزي 13: على  اجلزئ االول 

 نقطة( 07التمرين االول :)
III.  نقاط ( 04.5 :) ينزلق على طريق مائلة  طفلدراسة حركة 

مستو  BC وجزء αمستو مائل عن األفق بزاوية  ABفوق مزلقة مسبح مكونة من جزء  mوكتلته  Gينزلق طفل مركز عطالته 

 (.1-من سطح ماء المسبح ) الشكل hأفقي يوجد على االرتفاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .g=10(si)  ،AB=10m  ،CE=h=1,8mاالحتكاكات مهملة ،  المعطيات:

 لما ، نختار معG، لدراسة حركة AB، فينزلق على Aبدون سرعة ابتدائية من الموضع  t=0ينطلق الطفل عند اللحظة 

 (𝐴, 𝑖 )  0=مرتبطا باألرض حيثA=XGX  عند)t=0(. 

 الطفل تكتب كما يلي: لمركز عطالة GXبتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أثبت أن المعادلة التفاضلية التي تحققها الفاصلة  (1

 
𝑑2𝑋𝐺

𝑑𝑡2 = g. sinα  استنتج طبيعة حركة .G. 

بعد تصوير حركة الطفل بواسطة كاميرا رقمية  (2

ومعالجة المعطيات بواسطة برنامج مناسب تم 

 Gالحصول على مخطط السرعة لمركز العطالة 

 (.2-)الشكل

 .Gaأوجد بيانيا قيمة التسارع  .أ

 .ABحدد المدة الزمنية المستغرقة على الجزء  .ب
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IV. نقاط ( 02.5:) طفل على شكل قذيفة  حركة  دراسة 

عند لحظة نعتبر ها مبدأ األزمنة ليسقط في ماء  m.scV 11=-1بالسرعة  C  يغادر مركز عطالة الطفل المزلقة في الموضع 

,𝐶)في المعلم  Gالمسبح. ندرس حركة  𝑖 , 𝑗 ). 

 ة المسار.. استنتج معادلGلحركة  y(t)و  x(t)بتطبيق قانون نيوتن الثاني، أوجد عبارة المعادلتين الزمنيتين  (1

𝑣𝐼⃗⃗بالسرعة  Iإلى سطح الماء في الموضع  Gيصل  (2  ⃗. 

 .0,6sIt=هي  Iإلى  Gأ.  تحقق أن لحظة وصول           

 .EI. حدد قيمة المسافة  𝑣𝐼ب. احسب قيمة           

 ؟ علل.EIعلى نفس المسار هل تتغير قيمة المسافة  mأكبر من  ’mينزلق  طفل آخر كتلته  (3

 نقطة(   06التمرين الثاين :)
III.  نقاط ( 02: )النشاط اإلشعاعيدراسة 

 النشاط اإلشعاعي ظاهرة عفوية لتفاعل نووي.

 البيكرال هي وحدة القياس المستعملة في النشاط اإلشعاعي، عرف البيكرال. (1

𝐼𝑟77تفكك نواة اإليريديوم  (2
𝑃𝑡78يعطي نواة البالتين  192

 .γالمشعة أيضا. يصاحب هذا التفكك إصدار لإلشعاع  192

 معادلة تفكك نواة اإليريديوم، موضحا النمط اإلشعاعي الموافق لهذا التحّول.اكتب  -

 خالل هذا التحّول. γفّسر إصدار اإلشعاع  -

 .Bq14A=3,4×10من اإليريديوم هو  1gالنشاط اإلشعاعي لـ  (3

 من العينة. 1gالموجودة في  Nجد عدد أنوية اإليريديوم  -

 نصف العمر لإليريديوم. 1/2tاحسب  -

IV.  نقاط ( 04: )خصائص مكثفةدراسة 

تسلسل مع ، نربطها على ال(C)، سعتها مشحونة بها من قبل    2Vمعرفة سعة  مكثفة نشحنها وهي تحتوي على قيمة قصد 

 العناصر الكهربائية التالية:              

 مقاومته الداخلية مهملة.                 E=5Vمولد كهربائي ذو توتر ثابت  -

 .Kقاطعة    -   R=500 Ωناقل أومي مقاومته  -

                                                      بين طرفي المكثفة.    Uc(t)إلظهار التطور الزمني للتوتر الكهربائي 

 .                                                          4-نصلها براسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة. الشكل

 فنشاهد على شاشة                                    t=0في اللحظة  Kنغلق القاطعة 
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 الممثل في                                                      Uc(t)راسم االهتزاز المهبطي المنحنى 

   .5-الشكل

توتر  Uc(t)المعادلة التفاضلية التي تعبّر عن اعط عبارة  .1

 بين طرفي المكثفة ؟

 يعطى حل المعادلة التفاضلية السابقة بالعبارة .2

 𝑈𝑐(𝑡) = 𝐴 (1 − 𝑒−
𝑡

𝑎) + 𝐵 . 

 ؟  aو    Bو   Aاستنتج العبارة الحرفية للثابت 

 للمكثفة. (C)واستنتج السعة  τعيّن بيانيا قيمة  -1

 (:t=0بعد غلق القاطعة )في اللحظة  -2

  المار في  الدارة. 0Iاعط  شدة التيار     -

 0Iاعط  شدة التيارنفرض ان مكثفة كانت فارغة اعط  -

 .المار في  الدارة

 . اي حاالت صالح لمعرفة قيمة سعة مكثفة  I=6 mA اذا علمت ان ان مقاومة تفسد عند مرور تيار قيمته  -

  2 حالة مكثفة مشحونة بv . عند بداية 

 . حالة مكثفة فارغة عند بداية 

 ـــــاء(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) الكميـــ (نقاط 7): على  اجلزئ الثاين 
 : التمرين الثالث

II.  نقاط ( 04كربوكسيلي  :) دراسة ثابت توازن لحمض 

 . 0Cنعتبر محلوال لحمض اإليثانويك تركيزه المولي 

 ( ـ أكتب معادلة تفاعل حمض اإليثانويك مع الماء ؟ 1

f( ـ عبر عن  2
+O3H    وf

-COO3CH  0بداللةC  و النسبة النهائية لتقدم التفاعل ؟ 

 ؟ و  0Cبداللة  fCOOH3CH( ـ إستنتج   3

( ـ بين أن ثابت الحموضة للثنائية  4
τ

τ

 -1
C=K

2

0A 

 . نعين عن طريق قياس الناقلية قيمة  0C( ـ من أجل قيم مختلفة لـ  5

 أ ـ أكمل الجدول التالي ؟        

4-10  5 3-10  1 3-10  5 2-10  1 ( mol / L ) 0C 
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ب ـ 

 ؟  Kـ إستنتج قيمة ج ؟        y = f ( x )أرسم البيان 

II. نقاط ( 03:)   صناعة االستر 

ما يمكن كلنبات ااالسترات توجد في حياتنا اليومية : في المعطرات ، في المواد الغذائية .... يمكن الحصول عليها من 

 إصطناعها في المخابر 

 نمزج  ن أجل ذلكالذي نريد دراسته  إنطالقا من تحول كيميائي للجملة ) حمض البنزويك ، الميثانول ( . م االستريصطنع   

= 12.2 g 1m 30 =حمض البنزويك مع حجم  من mL 2V  من الميثانول بوجود قطرات من حمض الكبريت المركز 

د ( لنحصل على نسكب محتوى البالونة في حبابة تحتوي على ) ماء + جلي دبعد التبري min 60نسخن بالتقطير المرتد لمدة 

 . االسترمن  g 9.52ى كتلة طورين مختلفين . نعزل الطور الذي يحتوي على اإلستر لنحصل في األخير عل

 المعطيات : 

الكتلة الحجمية 

)1-g.L( 

)g.mol-الكتلة المولية 

)1 
 النوع الكيميائي الصيغة

1.3 122 COOH5H6C حمض البنزويك 

0.80 32 OH-3CH الميثانول 

1.1 136  

االستر مراد 

 دراسته

 

 التجربة : 

 كمية المادة للميثانول المستعمل ؟ و ـ  عين كمية المادة  لحمض البنزويك 1      

 ـ عين العوامل الحركية التي أستعملت لتسريع التفاعل ؟ 2      

 ـ لماذا أستعمل التسخين مع التقطير المرتد ؟ 3      

 اعط اسمه ؟ ؟ االسترـ أكتب معادلة تفاعل إصطناع  4      

 اعط خصائص هذا التحول ؟ـ  5      

  ـ عرف ثم أحسب مردود التفاعل ؟ 6      

2-10  16 2-10  12.5 2-10  5.6 2-10  4  

    
0C

1
 = x 

    
τ

τ

 -1
C=y

2

0 
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