
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 لتجريبي للتعليم الثانوي                                                                 مديرية التربية لوالية ورقلةامتحان البكالوريا ا
 2222دورة ماي                                                                                        الشعب: علوم تجريبية

 د 32سا و  3المدة:                                                                              في مادة العلوم الفيزيائية ختبارا
 (8إلى الصفحة  5الموضوع الثاني )من الصفحة ( 4ى الصفحة إل 1األول )من الصفحة  عاختر أحد الموضوعين: الموضو 

 األول الموضوع 
 :(قطةن 11)الجزء األول 

 (:قاطن 6التمرين األول )
حصل على جائزتي نوبل في تخصصين مختلفين )الفيزياء الوحيد في العالم المت الشخص (Marie Curie) البولندية تعتبر

 بولونيوم نسبة إلى بلدها.، أسمته العنصر كيميائي مشع الكيمياء(، وذلك نظير أعمالها المتعددة، من بينها اكتشافو 
 :الجزء األول

سلسلة من التفككات المتتالية تبدأ من  (1) وضح المخطط المبين في الشكلي  
𝑃𝑜84 مالعنصر المشع البولونيو 

 .𝑃𝑏الرصاص تنتهي إلى و  214
 كأل من: النواة المشعة، النظائر. فعر   -1
𝑃𝑜84معط تركيب نواة البولونيو ا  -2

214. 
𝑃𝑜84و 𝑌 ماذا يمكن القول عن النواتين  -3

214. 
 .𝑌  و النواة  𝑋رمز كل من النواة  ف علىعلى المخطط تعر   باالعتماد -4
( المشار لها في 4( و )3(، )2(، )1كتب معادالت التفاعالت النووية )أ   -5

 .المخطط، ثم استنتج نمط التفكك في كل تفاعل

 :الجزء الثاني
ر نشاط عينة ( تغي  2في الشكل ) مثل المنحنى الموضحي  
𝑃𝑜84شعة من البولونيوم م  

 .𝑡بداللة الزمن  210
للعينة، وزمن نصف  𝐴0النشاط االبتدائي  د بيانيا  ج   -1

𝑡1العمر 
2⁄

 
 بالوحدة الدولية. 𝜆حسب ثابت التفكك اإلشعاعي أ   -2
𝑃𝑜84استنتج عدد أنوية البولونيوم  -3

 .𝑁0االبتدائية  210
أوجد اللحظة التي اإلشعاعي؛  النشاطبتطبيق قانون  -4

𝑃𝑜84البولونيوم نشاط عينة يصبح فيها 
إلى ث من  مساويا   210

𝐴) النشاط االبتدائي =
𝐴0

8
 م تحقق من هذه النتيجة (، ث  

 بيانيا
 

 8من  1الصفحة 
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 :نقاط( 7) التمرين الثاني
𝑔 الجاذبية األرضية تسارع :عطياتم  ال = 9,80 𝑚/𝑠2 

𝑚كتلته  (𝑆) يتحرك متزلج = 80 𝑘𝑔   على المسار𝐴𝐵𝐶𝐷 ( 3كما في الشكل) :حيث 
  الخشناألفقي  على المستوي المتزلج ي سحب𝐴𝐵 بقوة �⃗�  474 شدتها 𝑁 صنع زاويةت 𝛽 = ، انطالقا مع األفق 600

 .𝑣𝐴 ابتدائية سرعةب 𝐴 من الموضع
 عندما يصل المتزلج إلى الموضع 𝐵   السحب قوة لغىـت�⃗�    لى المسار الخشن ع حركته المتزلج يواصل، و تلقائيا𝐵𝐶 
 .𝐶 تنعدم سرعته في الموضع إلى أن
  النقطةإلى  تزلجل المو صعند و 𝐶 نحو الموضع مظلته فاتحا  منها  يسقط؛ 𝐷   ت همل فيه  في الهواء سقوطا شاقوليا

 دافعة أرخميدس.
 

 
 
 
 
 

 
اك بين ، بينما نعتبر قوة االحتكثابتة الشدة  𝑓 ةبقوة وحيـــــــــــد  𝐴𝐵𝐶السطح( و 𝑆االحتكاك بين الجملة ) نمذج قوى ن  

′ 𝑓من الشكل 𝐶𝐷 في الجزء الهواء  و (𝑆) لةـــــــــالجم = −𝑘 𝑣  . 
 ناهافدو   𝑡 بداللة الزمن 𝑣 سرعتهقيم من الحصول على نا نك  مأثناء حركته ( 𝑆)استغالل التصوير المتعاقب للمتزلج  إن  

 ( التالي:1في الجدول )

(1الجدول )  
𝑣أرسم منحنى تغيرات السرعة بداللة الزمن  -1 = 𝑓(𝑡). 
𝑣باستغالل المنحنى  -2 = 𝑓(𝑡)  الجدول.في الفارغة  ةالثالثأكمل الخانات ؛ 
 ( في كل مرحلة.𝑆ل القوى المؤثرة على الجملة )ــمث   -3
 :𝐴𝐵الجزء  -4

 .𝐴𝐵على الجزء  (𝑆للجملة ) الحصيلة الطاقويةل ـــمث   4-1
𝑓 :ة قوة االحتكاك هين أن شد  ـــ( بي  𝑆بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة للجملة ) 4-2 = 77 𝑁. 

 8 من 2الصفحة 

𝐶𝐷 𝐵𝐶 𝐴𝐵 المسار 
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 𝑡 (𝑠) 
 𝑣 (𝑚/𝑠) السرعة  ... 5 7 9 6 3 0 6,2 8,4 9,3 9,6 9,8 9,8 9,8

 (𝑚) طول المسار 18 ... 

𝑎(𝑚التسارع  ... 3−  0 𝑠2⁄ ) 
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 : 𝐵𝐶الجزء  -5
 .𝑓 ،𝑚 ،𝑔 ،𝑠𝑖𝑛 (𝛼): المقادير بداللة 𝑎تسارع أوجد عبارة ال  𝐵𝐶الجزء بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في 5-1
 ميل هذا المستوي عن األفق. αقيمة الزاوية أحسب  5-2

 :𝐶𝐷الجزء  -6
 تفاضلية للحركة.أوجد المعادلة ال 𝐶𝐷الجزء  بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في 6-1
 .𝑘كاك ثابت االحت، 𝑔، الجاذبية  𝑚بداللة كل من : الكتلة   𝑣𝑙𝑖𝑚استنتج عبارة السرعة الحدية  6-2
 .𝑘كاك حسب قيمة  ثابت االحت، ثم أ𝑣𝑙𝑖𝑚الشاقولي ن قيمة السرعة الحدية للسقوط عي   6-3

 :نقاط( 7الجزء الثاني )
 :نقاط( 7) التمرين التجريبي

𝑀(𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻):  الكتل المولية عطيات:م  ال = 74 𝑔/𝑚𝑜𝑙 
 من حيث القوة الحمضية 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻الميثانويك  حمضو  𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻البروبانويك حمض مقارنة هدف إلى : ي  الجزء األول

𝜃عند درجة حرارة  = 25 𝐶0 نذيب كتلة نقية قدرها 𝑚 = 0,148 𝑔 من حمض البروبانويك𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻  في حجم
𝑉قدره  = 200 𝑚𝐿   م نقيس قيمة الـــــمن الماء المقطر، ث 𝑝𝐻  النهائية فنجدها  تهحالللمحلول في𝑝𝐻 = 3,44. 

 .حمض البروبانويك مع الماء تفاعلأنجز جدول تقدم  -1
 تفاعل، ماذا تستنتج؟للهذا ا 𝜏𝑓 أوجد نسبة التقدم النهائية -2
 :ن أنه يمكن كتابته على الشكلم بي  ، ث  (−𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻/𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂) للثنائية 𝐾𝑎كتب عبارة ثابت الحموضة أ   -3

𝐾𝑎 =
10−2𝑝𝐻

𝐶 − 10−𝑝𝐻
 

 .(−𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻/𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂)للثنائية  𝑝𝐾𝑎 ثم استنتج قيمة ،𝐾𝑎حسب قيمة ثابت الحموضة أ   -4
𝑝𝐾𝑎(𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻/𝐻𝐶𝑂𝑂−)أذا علمت أن  -5 =  ؟ علل؟الحمضين أقوى البروبانويك أم الميثانويك أي   ، 3,75

  𝐶3𝐻7𝑂𝐻إلى معرفة صنف كحول عضوي صيغته المجملة يهدف  الثاني: الجزء
𝑡في اللحظة  = 𝑛1نمزج كمية  0 = 4 𝑚𝑚𝑜𝑙   من الكحول

𝐶3𝐻7𝑂𝐻  ، مع𝑛2  من حمض البروبانويك𝐶2𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻 ،
 سخن هذا المزيج باالرتداد.ن  و 

، عينة من المزيج التفاعلي، نبردهاعند لحظة زمنية معينة نأخذ 
هيدروكسيد  عاير الحمض المتبقي فيها باستعمال محلولثم ن  

+𝑁𝑎)الصوديوم   + 𝑂𝐻−)  ذو التركيز𝐶𝐵 = 0,5 𝑚𝑜𝑙/𝐿 ،
 𝑉′𝐵𝐸 ، فنستنتج منه الحجم𝑉𝐵𝐸يلزم لبلوغ التكافؤ إضافة حجم ــف  

رنا العملية في الالزم لمعايرة الحمض المتبقي في المزيج الكلي، كر  
𝑉𝐵𝐸لحظات زمنية مختلفة ورسمنا المنحنى 

′ = 𝑓(𝑡)  (4)في الشكل 
 قبل معايرتها  أذكر سببين لتبريد العينة -1
 .أنجز جدول تقدم تفاعل األسترة الحادث في المزيج -2

 8من  1الصفحة 
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 أكتب معادلة تفاعل المعايرة. -3
 أوجد:  (4)الشكل  بيانباالستعانة ب -4

 .في المزيج البروبانويكلحمض  𝑛2 كمية المادة االبتدائية 4-1
 (.التوازن حالة الحالة النهائية )المتبقية في البروبانويك حمض كمية مادة  4-2
 .𝑥𝑓 األسترة لتفاعلنتج قيمة التقدم النهائي است 4-3

 .(2من خالل الجدول ) ، ثم استنتج صنف الكحول𝐾 لتفاعل األسترة أحسب قيمة ثابت التوازن  -5
متساوي  ابتدائي ه بمردود مزيجتقارنلم (؛2م استعن بمعطيات الجدول )ث  هذا التفاعل، ل 𝑟مردود الأحسب قيمة  -6

 ، ماذا تستنتج؟الموالت لنفس التفاعل
𝑣𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒 : ن أن سرعة اختفاء الحمض تعطى بالعبارةبي   -7 = −𝐶𝐵

𝑑𝑉′𝐵𝐸

𝑑𝑡
𝑡حسبها عند اللحظة ، ثم أ   = 10 𝑚𝑖𝑛. 

 (2الجدول )
 

 انتهى الموضوع األول
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8من  4الصفحة 

 صنف الكحول المستعمل أولي ثانوي  ثالثي

𝟐, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟑 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟐 𝟐,  𝑲     تستر األلتفاعل ثابت التوازن  𝟒 𝟐𝟓
𝟓 % −  متساوي الموالتابتدائي تفاعل األتستر  لمزيج  مردود % 𝟔𝟕 % 𝟔𝟎 𝟏𝟎%
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 الثاني الموضوع 
 :(قطةن 11)الجزء األول 

 (:قاطن 6لتمرين األول )ا
𝐺ثابت الجذب العام  عطيات:م  ال = 6,67 × 10−11 𝑆𝐼. 

إمكانية وضع قمر اصطناعي في مدار حول األرض،  كيبلر، غاليلي ونيوتن :كل مننت الدراسات النظرية التي أجراها ـبي  
من طرف االتحاد  Spoutnikأول قمر اصطناعي  إطالقتجسد في تل 1557أكتوبر  4ت انتظرت حتى يوم لكن هذه الدراسا

نذكر منها ثالثة أقمار مبينة بمعلوماتها  ن،صطناعية من مختلف البلداالكثير من األقمار اال إرسالالسوفياتي، ليتوالى بعدها 
 األقمار االصطناعية حول مركز األرض تتم في مسار دائري.هذه نعتبر أن حركة إذ  . (3) في الجدول

 
 ثابت كيبلر

𝑘(10−14 𝑆𝐼) 
 نصف قطر مسار حركة القمر

𝑟(106𝑚) 
 الدور

𝑇(103𝑠) القمر 

 28,5 48 Spot-4 

  54 Giove –A 

 42,2  Alcom-sat 

 (1الجدول )
 ؟ ماهو مرجع دراسة هذه األقمار، وماهي الفرضية المتعلقة بهذا المرجع -1
 علل؟، األول رانون كيبلمع ق ن المسار الذي يتعارضـنقترح ثالثة مسارات افتراضية لحركة القمر حول األرض، عي   -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Spot-4أحسب سرعة القمر ، ثم 𝑟 نصف القطر و  𝑇بداللة: الدور  𝑣كتب عبارة سرعة القمر أ   -3
 .(3) الجدول لملء م وظ فه، ث  انون كيبلر الثالثر بقـــذك   -4
 ؟التي يحققها ةالثالثنه مع التعليل، ثم أذكر الشروط ـ، عي  رمستقهو قمر جيو ( 3)جدول الأحد األقمار المذكورة في  -5
 .𝑀𝑇 أحسب كتلة األرض -6

 
 8من  5 الصفحة

 (1المسار) (2المسار) (1المسار)
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 (:قاطن 7) التمرين الثاني
𝑀(𝐶𝑎𝐶𝑂3)                                 :عطياتم  ال = 100 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

𝜆(𝐶𝑙−) = 7,2 𝑚𝑆.𝑚2/𝑚𝑜𝑙،   𝜆(𝐶𝑎+2) = 10,8 𝑚𝑆.𝑚2/𝑚𝑜𝑙،   𝜆(𝐻3𝑂
+) = 34,8 𝑚𝑆.𝑚2/𝑚𝑜𝑙 

𝑡س عند اللحظة ، نغم(%)𝑃ر في الطباشي 𝐶𝑎𝐶𝑂3 بغرض تحديد النسبة المئوية لكربونات الكالسيوم =  قطعة من 0
′𝑚 الطباشير كتلتها = 0,16 𝑔  في حجم𝑉 = 210 𝑚𝐿  من محلول(𝐻3𝑂

+ + 𝐶𝑙−) تركيزه المولي 𝐶. 

 الحادث بمعادلة التفاعل التالية: ننمذج التحول الكيميائي البطيء و التام
𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 2 𝐻3𝑂

+(𝑎𝑞) = 𝐶𝑎+2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 3 𝐻2𝑂(𝑙) 

 𝑡للمزيج التفاعلي بداللة الزمن  𝜎 ( تغيرات الناقلية النوعية5يمثل المنحنى الموضح في الشكل )

 .بمرور الزمنالناقلية النوعية اجراء الحساب سبب تناقص ون ر د  فس   -1
 .أنجز جدول تقدم التفاعل -2
ة ـــــــــــــبدالل  𝜎0ية االبتدائيةــــــــــأكتب عبارة الناقلية النوع -3

𝜆(𝐻3𝑂 ن:ـــكل م
+) ،𝜆(𝐶𝑙−) المولي و التركيز 𝐶. 

 .𝐶ب التركيز المولي ــــــــــم أحس، ث  𝜎0ة ــــــــــــن بيانيا قيمعي   -4
 𝑡ة عند لحظ 𝜎(𝑡) ن أن الناقلية النوعية للمزيجبي   -5

 : على النحو 𝑥بداللة تقدم التفاعل  تكتب
 

𝜎(𝑡) = −280 𝑥 + 0,42 
𝑡1و ــــــــأن زمن نصف التفاعل ه ما  ـــــعل -6

2⁄
= 2 𝑚𝑖𝑛، 

 .𝜎𝑓 جد قيمة الناقلية النوعية النهائية
 
𝑥𝑓: هي التقدم النهائيقيمة استنتج أن  -7 =  1 𝑚𝑚𝑜𝑙 ،لمتفاعل المحدن اعي   ثم. 
 .(%)𝑃استنتج النسبة المئوية ثم  ،𝑚جودة في قطعة الطباشير كربونات الكالسيوم المو كتلة أحسب  -8
 .𝑣𝑚𝑎𝑥 ، ثم أحسب قيمتها األعظميةللتفاعل حجميةرعة الالس أكتب عبارة -5

 (:قاطن 7) ثانيالجزء ال
 نقاط( 7) التجريبي التمرين

  والمتكون من:( 6مثل في الشكل )حقق التركيب التجريبي الم  ن  
 قوته المحركة الكهربائيةالتوتر  مولد مثالي ثابت 𝐸. 
 ناقل أومي ذو مقاومة 𝑹 = 𝟏𝟐𝟓 𝜴. 
  مكثفة سعتها𝐶. 
 ذاتيتها  وشيعة𝐿   ومقاومتها الداخلية𝑟. 

 8من  6الصفحة 

𝑪 
𝑹 

𝑬 

𝟏 𝟐 

𝑳 , 𝒓 

𝐗 𝑨 

𝑵 

(6الشكل )  

(5الشكل ) (5الشكل )   

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com



I-  1نضع البادلة في الوضع : 1المرحلة 
 : بارةـــطى بالعـــرفي المكثفة تعـبين ط 𝑈𝐶لية للتوترضــن أن المعادلة التفابي   -1

𝑑𝑈𝐶

𝑑𝑡
= −

1

𝜏1
𝑈𝐶 + 𝐵 

 بداللة ثوابت الدارة. يهماعيين عبارتثابتين يطلب ت 𝐵و 𝜏1: ثـيح
 .التحليل البعدي أنه متجانس مع زمنب نبي  و  τ1عر ف المقدار  -2
من (، 7) منحنى الشكلعلى  لو حصمن الالتجريبية الدراسة نا ـمكنت -3

 :مايلي جدخالله أو 
 .𝐸توتر المولد قيمة  -
 .𝜏1المقدار قيمة -
 .𝐶استنتج قيمة سعة المكثفة  -

 
 
II-  2 البادلة إلى الوضعرجح مبدأ جديد لألزمنة نأكعند لحظة نعتبرها  :2المرحلة. 
 .في الدارة المار 𝑖(𝑡)أوجد المعادلة التفاضلية لشدة التيار؛ بتطبيق قانون جمع التوترات -1
𝑖(𝑡)و:ـــــــــــــــــه 𝑖(𝑡)لشدة التيارة ـــــــالسابقلية ــــــــــالتفاضالمعادلة  لح إن   -2 = 𝐼0 (1 − 𝑒−𝑡/𝜏2)، بارة كل ــــــد عــــــــــأوج

 .بداللة ثوابت الدارة 𝜏2و  𝐼0:من
 :بداللة الزمن هيطرفي الوشيعة  بين 𝑈𝑏عبارة التوترأن استنتج  -3

𝑈𝑏(𝑡) = 𝐼0(𝑟 + 𝑅𝑒− 𝑡/𝜏2) 
ى منحنى علحصلنا ف ،𝑈𝑏التوتر بين طرفي الوشيعة  تابعنا -4

 : مايليأوجد خالله من (، 8) لشكلا
 

 .للوشيعة 𝑟 الداخليةمقاومة ال -
 .𝜏2 ثابت الزمن  -
 .𝐿 ستنتج ذاتية الوشيعةا -
 

III-  التوتر منحنى  (5) الشكل يوضح𝑈𝐴𝑁  قلت ثم ن   1المتحصل عليه خالل المرحلتين السابقتين )البادلة في الوضع
𝑹وذلك من أجل المقاومة (؛ 2إلى الوضع  = 𝟏𝟐𝟓 𝛀مقاومة عندما نستعمل ك، ــــــــــــــ، حسب رأي𝑹′ من أكبر 𝑹 ، ماهي

 ؟مع التعليلالجديد  𝑈𝐴𝑁مر بها منحنى ــ( التي سي 𝑱 𝑲 𝑳 𝑴 𝑵 𝑶 𝑷 قطــــبين الن   من النقط )
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 انتهى الموضوع الثاني

 
 بعدفأنت لم تنجح رور ....  صيبك بالغ  " إذا كان نجاحك ي  

 ... فأنت لم تفشل بعد"ألخطائك.كان فشلك يجعلك تنتبه ن  وإ
 

(وقت الرتسميه )ٌينشر بعد انتهاء اليمكنكم الحصول على الحل النموذجي مع تسلم التنقيط لهذا االختبار على الرابط أدنا  

https://drive.google.com/file/d/1C7OoLF3hCd2dmG6EhXIwEgHpOjjOU2-D/view?usp=sharing 
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