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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 شيبوب عبد الواحدالستاذ :ا                                                           النعامةلوالية  : مديرية التربية

  2017    كالورياب                                                                             قرين احمد ثانوية :     

 تجريبيبكالوريا                                                                 علوم تجريبية +تقني رياضي : شعبة 

 دقيقة30و ســاعة3المدة :                                                                           العلوم الفيزيائية المادة :

 

 الموضوع االول 

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

          قطب ثنائي تعتبر الكهرباء في وقتنا حالي من اهم الضروريات حيث ان االجهزة الكهربائية تتكون من دارات تحتوي على

- RC- RL- LC-  سندرس  ثنائي القطبRC  و LC 1-الشكل انظر-  

 عناصر كهربائية مستعملة في التركيب :

  مولد مثالي قوته محركة كهربائيةE . 

  1مكثفتين سعتهماC   و𝜇𝐹=22C . 

  ناقل اومي مقاومتهR=3KΩ . 

  وشيعة صافية ذاتيتهاL . 

I. ثنائي قطب  دراسةRC  :( 04 ) نقاط 

 : 1وضع  ضع قاطعة فين

𝐶𝑒 بين ان سعة مكثفة مكافئ يعطى من شكل (1 =
𝐶1𝐶2

𝐶1+𝐶2
 

معادلة التفاضلية لتطورات توتر مكثفة  بين ان  (2

(t)2U   : هو
𝑑U2(t)

dt
+

1

R𝐶𝑒
. U2(t) =

E

RC2
 

 :يعطى حل معادلة من شكل  (3

 U2(t) = A(1 − eαt) عبارة ثوابت  اعط

A   وα بداللة ثوابت دارة كهربائية ؟ 

تطورات منحنى يعطى راسم اهتزاز مهبطي  (4

 -2-شكل Rو مقاومة  2توتر بين طرفي مكثفة 

 اوجد : البيان  باستغالل

  قيمةE  ؟ 

  قيمة ثابت زمن دارةτ ؟ 

  1=..… قيمةC ؟ 

-1–شكل   

-2–شكل   
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II. ثنائي القطب  دراسة LC(:03 ) نقاط 

 . t=0 sونعتبره مبدا ازمنة  2عندما نصل لنظام الدائم نغير وضع القاطعة الى وضع 

  UL(t)اكتب معادلة تفاضلية لتوتر بين طرفي المكثفة  (1

 يعطى حل معادلة من شكل : (2

  UL(t) = U0COS(ωt)  

 . ωبين انها حل للمعادلة تفاضلية مع اعطاء عبارة و 

تغيرات توتر بين طرفي وشيعة  -3-شكل يمثل  (3

 باستغالل بيان اوجد : 

  قيمة دور الحركةT . 

  قيمة النبضω . 

  استنتج قيمة ذاتية وشيعةL . 

   نقطة( 60:) الثاينالتمرين 
سة ين الى دراذا تمريعتبر القفز بواسطة الدراجات النارية من الرياضات المشوقة والتي فيها تجاوز لحواجز الطبيعة . يهدف ه

   Gحركة مركز عطالة دراج مع دراجته 

  dيوجد على مسافة  Lعلوه   Eبالنسبة لالفق .ومنطقة السقوط بها حاجز  ∝تتكون الحلبة من سباق جزئ مستقيم مائل بزاوية 

 .-4-الشكل انظر   Dمن المحور الراسي المار من نقطة 

 معطيات تمرين :

 . جميع االحتكاكات مهملة على المسار 

 m=190kg , L=10m , d=20m , ∝= 260 

 

-4–شكل   
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I.  نقاط ( 03) :حركة دراج على مسار افقي 

فقية لها ا Fحيث ان الجملة تخضع لقوة  t=0 sعند اللحظة    0Vبسرعة  Bفيمر عبر نقطة  A ينطلق دراج من نقطة 

 نفس منحى مع الحركة .

 نختار معلم كما هو موضح في شكل . Gلدراسة حركة 

 .G. استنتج طبيعة حركة    Gaباستعمال قانون ثاني لنيوتن اوجد عبارة تسارع   (1

   t+VG(t)= aGV.0بـ     Gنعبر عن سرعة اللحظية لحركة  (2

 -5-شكل  من اي منحنى هو بيان هذه السرعة  -

 

 . Gلمركز عطالة  Gaو التسارع   0Vاستنتج قيمة كل من السرعة االبتدائية  (3

 . Fاحسب شدة القوة  (4

II. نقاط ( 03: )حركة دراج اثناء القفز 

 -4-الشكل انظر . Eليقفز على قصد تجاوز الحاجز  Dيصل الدراج الى النقطة 

 .  DVو السرعة االبتدائية هي  t=0 sهو  Dنعتبر مبدا االزمنة عند النقطة 

}بين ان :  (1

dXG

dt
= VD cos ∝           

dYG

dt
= −gt + VD sin ∝

 

 

يعطى  (2
XG(t) = 22.5  t

YG(t) = −5t2 + 11t + 5
  

 

  اوجد قيمة ارتفاعh    وقيمة السرعة االبتدائيةVD  

   نعتبر القفزة ناجحة اذا كان 𝑌𝐺 > 𝐿 +  هل سينجح في القفز ام ال ؟ علل .0.6

 

-5–شكل   
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 ـــــاء(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) الكميـــ (نقاط 7): على  اجلزئ الثاين 
 : التمرين الثالث

 وذالك لخصائصه المضادة للبكتيريا .يستعمل بنزنوات صوديوم في صناعات الغذائية كمادة حافضة 

 سنتطرق الى دراسة تصنيع االستر من بنزنويك وتفاعل ايضا البنزنوات الصوديوم مع حمض ايثانويك .

 نقدم لكم خصائص المواد كميائية المستعملة:

  0عندT=25  )=4.2-COO5H6C COOH/5H6C(A1PK     و)=4.8-COO3CH COOH/3CH(2APK  

  للميثانول :الكتلة الحجميةρ = 0.8 𝑔. 𝑚𝑙−1  

 : الكتلة المولية للميثانولM(CH3OH) = 32 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 

 : الكتلة المولية لحمض البنزنويك M(C6H5COOH) = 122 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 

I. نقاط ( 03.5:)   تصنيع االستر 

من الميثانول  v=8ml وحجمها  m=12.2g كتلتها  COOH5H6Cلتصنعيع استر نمزج في حوجلة كمية من حمض بنزنويك 

OH3CH  نضيف قطرات من حمض كبريت وبعض حصى الخفان , ثم نسخن الخليط باالرتداد عند درجة حرارةT . 

 لماذا نسخن باالرتداد .علل؟ (1

 اكتب معادلة الحاصلة وسم مركب الناتج ؟ (2

المقابل تطورات كمية المادة  -6-لكالشل ميث (3

 المتشكلة من االستر خالل الزمن .

 ؟ t=10minاحسب السرعة الحجمية عند  -3-1

 حدد زمن نصف تفاعل مع اعطاء تعريف له ؟ -3-2

 احسب مردود التفاعل لالستر ؟ -3-3

 اعط عبارة ثابت توازن بداللة المردود  -3-4

 لتفاعل ؟ اعط قيمته ؟

 

 

II.  نقاط ( 03.5:)   حمضتفاعل بنزنوات صوديوم مع 

مع حجم   1Cتركيزه    Na+ - COO5H6C+    مائي لبنزنوات الصوديومحجما من محلول  25نمزج عند درجة 

 2=V1V  1من محلول مائي لحمض االيثانويك تركيزه المولي=C2C  

 اكتب معادلة المنمذجة للتفاعل الذي يحدث . (1

 التفاعل الحاصل ؟  kاحسب ثابت توازن  (2

 ؟ Kلتفاعل بداللة ثابت توازن  τعبر عن نسبة التقدم  (3

 تفاعل في عند التوازن ؟ PHاحسب قيمة  (4

-6–شكل   
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 الموضوع الثاني 

 اء(ــــــــــــــــــــــــــنقطة ) الفيزي 13: على  اجلزئ االول 
 نقطة( 60التمرين االول :)

          قطب ثنائي تعتبر الكهرباء في وقتنا حالي من اهم الضروريات حيث ان االجهزة الكهربائية تتكون من دارات تحتوي على

- RC- RL- LC-  سندرس  ثنائي القطبRC  و LC 1-الشكل انظر-  

 عناصر كهربائية مستعملة في التركيب :

    مولد حقيقي توترهE  مقاومته داخليةr=20Ω . 

  مكثفة سعتهماC . 

  ناقل اومي مقاومتهR . 

  وشيعة ذاتيتهاL  0مقاومتها داخليةr . 

I.  ثنائي قطب دراسةRC  (: 30 ) نقاط 

 : 1قاطعة في وضع ضع ن

  cU(t)بين ان  معادلة التفاضلية لتطورات توتر مكثفة  (1

هو : 
𝑑Uc(t)

dt
+

1

R𝐶
. Uc(t) =

E

RC
 

 :يعطى حل معادلة من شكل  (2

 Uc(t) = A(1 − eαt)  اعط عبارة ثوابتA   وα 

 بداللة ثوابت دارة كهربائية ؟

توتر بين يعطى راسم اهتزاز مهبطي منحنى تطورات  (3

 -2-شكل طرفي مكثفة 

 البيان  اوجد : باستغالل

  قيمةE  ؟ 

  قيمة ثابت زمن دارةτ ؟ 

  قيمةC=…..  ؟ 

 ؟ ماهي قيمته االبتدائية .  i(t)اعط عبارة تيار  (4

 

II. ثنائي القطب  دراسة LC(:03 ) نقاط 

عندما نصل لنظام الدائم نغير وضع القاطعة الى وضع 

 . t=0 sونعتبره مبدا ازمنة  2

  في دارة ؟  q(t)اكتب معادلة تفاضلية لتغيرات الشحنة  (1

 حسب الشكل ماهو نمط االهتزاز ؟ من سببه ؟ (2

 :  حسب الشكل اوجد  (3

  دور الحركة شبه قيمةT . 

  قيمة النبضω . 

  استنتج قيمة ذاتية وشيعة بااعتماد على مادرستL . 

-1–شكل   

-2–شكل   

-2–شكل   

-3–شكل   
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 نقطة(  07التمرين الثاين :)

I. نقاط ( 20):  تفكك نواة صوديوم 

Na24تنتج نوات صوديوم  
Mg24    مغنيزيومنوات   11

  xوجسيم  12

 ؟  xتعرف على نوع الجسيم  (1

 احسب الطاقة المحررة الناتجة من التفكك ؟ (2

Mg24  اعط قيمة طاقة ربط النواة  (3
 ؟ 12

,  e)=0.00055u0
1-m( Na)=23.98493u  ,24

11m( Mg)=23.97846u  ,24
12m( 

 n)=1.00866u  , 1u=931.5Mev1
0,  m(  p)=1.00728u1

1m( ,  

II. نقاط ( 05: )دراسة حركة سقوط كرتين في الهواء 

 ا سندرس فيل اليهاهتم العالم االيطالي غاليلي بدراسة حركة سقوط االجسام مختلفة , للتحقق من بعض النتائج المتوص

 سقوط كرية داخل زيت .هذا جزئ 

 سرعة طور التم تصوير السقوط الشاقولي لكرية داخل زيت . و بعد معالجة المعطيات باإلعالم اآللي ، تم الحصول على ت

 ( t )zV للكرية خالل الزمن . المحور) Oz(  . متجه نحو األسفل 

 مثل القوة المطبقة على الجسم . ( ـ 1

 المعادلة التفاضلية للسرعة بين ان  ( ـ 2

  z
s

f
z v

m

k
)

m

v
1(g

dt

dv
 

 عبارة :(  ما هي  3

 للكرية ؟  Lv السرعة الحدية -

 الزمن المميز للسقوط ؟  -

 االبتدائي ؟ التسارع -

و   Lv ( ـ حدد بواسطة المنحنى قيمة السرعة الحدية 4

 الزمن المميز للسقوط ؟االبتدائي  و  التسارع 

  ؟ kإستنتج دافعة أرخميدس و قيمة         -( 5

   g = 9.8 N / kg    ،m = 13.3 gالمعطيات :   

 

 

VZ(m/s) 

t(s) 

-4–شكل   
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 ـــــاء(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) الكميـــ (نقاط 7): على  اجلزئ الثاين 
 : التمرين الثالث

رائحته طيبة  Eالتي تكون مركب  CH3OHله رائحة خاصة يؤدي تفاعله مع الميثانول   COOH7H3Cيتميز حمض البوتانويك 

 يستعمل في صناعات اغذية والعطور .’ وطعمه لذيذ 

 نقدم لكم خصائص المواد كميائية المستعملة:

  0عند قياسات اجريتT=25  

  نرمز للحمض بAH . 

  10-14ثابت تفكك ماء هوKe= 

II.  نقاط ( 03:)   تفكك حمض بوتانويك 

 3.41فوجدناه  PHنقيس  AVوحجمه  mol/L 2-=10AC لحمض بوتانويك تركيزه  )SA(نحظر محلول مائي 

 اكتب جدول تقدم تفاعل ؟ (1

 احسبه ؟؟ [+𝐻3𝑂]و  AVبداللة  Xfاعط عبارة تقدم نهائي  (2

 ثم احسبه ؟ PHو  ACللمحلول عند التوازن بداللة  τاعط عبارة نسبة التقدم  (3

 ؟ APKاحسب ثابت التوازن  لحمض بوتانويك  (4

III.  نقاط ( 04:)   حمض بوتانويك مع الميثانولتفاعل 

 :  Eتعطى معادلة انتاج مركب 

O2+H3COOCH7H3C OH=3CH COOH+7H3C 

 كيف نسمي المركب والى اي عائلة ينتمي؟ (1

 من الميثانول وقطرات من  n2=0.1molمن حمض بوتانويك مع   n1=0.1molثلج م ماء  نسكب في حوجلة بها (2

  V=400mlفنحصل على خليط حجمه ’ حمض الكبريت وقطرات من الفينول فيتالين 

 ماهو دور حمض كبريت ؟ ودور ماء المثلج ؟ 

   t=0sانابيب من محلول لها نفس الحجم ونضعها في حمام مائي عند  10لتتبع تطورات مزيج  نسكب في  (3

 -5-شكل  المتبقي مع مع هيدروكسيد صوديوم فنتحصل على المنحنى نخرج في كل مرة انبوب ونعاير الحمض

 

 =0tعند  VV اعتمادا على منحنى كم هي سرعة حجمية -أ

 مع اعطاء تعريف له ؟  1/2t زمن نصف التفاعل  -ب

 ؟  rمردود تفاعل  -ت

 ؟  Kثابت توازن المعادلة  -ث

-5–شكل   

t(min) 

x(10-2mol) 
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