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 8من  1صفحة 
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  1-الشكل

 عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
 وع األولـالموض

 ( 8من  0إلى الصفحة  8 من 1صفحات )من الصفحة  40عمى  األول يحتوي الموضوع

 ( نقطة 3.5: )التمرين األول 

25المحاليؿ مأخوذة عند الدرجة C. 
أدوات الطيي المنزلية يمكف  عمى جدرافإلزالة الطبقة الكمسية المترسبة 

وؽ حمض السولفاميؾ القوي ذي الصيغة ػػػمسحلاري ػػػػػاستعماؿ منظؼ تج
3 الكيميائية 2HSO NH  والذي نرمز لو اختصاراHA  

نقاوتو و  p. 
محموؿاللمحصوؿ عمى  -1 AS تركيزذي ال لحمض السولفاميؾ 

100Vنحضر محموال حجمو، AC المولي mL  و يحتوي الكتمة
0,9m g التجاري لحمض السولفاميؾ مف المسحوؽ. 

 في الماء. HAأكتب معادلة انحالؿ الحمض -أ
صؼ البروتوكوؿ التجريبي المناسب لعممية تحضير المحموؿ -ب AS 

المحموؿ لمعايرة -2 AS 20حجما  منو نأخذAV mL ونضيؼ لو 
80 mL  ،بواسطة محموؿ ىيدروكسيد  نعايره  1-الشكؿبالتركيب التجريبي المبيف و باستعماؿ مف الماء المقطر
Na الصوديوـ

+
(aq) + OH


(aq)) 

10,1 المولي ركيزتذي ال  ) .BC mol L  .  إضافة  عندنبمغ نقطة التكافؤ
15,3BEVحجـ ال mL  7ويكوف  ىيدروكسيد الصوديوـمف محموؿEpH . 

 . 1-تعرؼ عمى أسماء العناصر المرقمة في الشكؿ -أ
 كتب معادلة تفاعؿ المعايرة.ا -ب
حسب التركيز الموليا -جػ 

AC محموؿمل AS كتمة ال، ثـ استنتجAm محمضل HA ؿالمحمو ىذا في  الُمذابة.   
نقاوة ال احسب -د p ممنظؼ التجاري.ل  

HA  197 عطى الكتمة المولية لمحمضتُ     .M g mol     
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 8من  2صفحة  

0  5       𝒕(𝐦𝐢𝐧) 
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[𝑰𝟐](𝐦𝐦𝐨𝐥/𝐋) 

2-الشكل  

(1) 

(2)

)) 

 (طةنق 0.4) التمرين الثاني:
Kألجؿ إجراء دراسة حركية لمتحوؿ الكيميائي التاـ والبطيء بيف محموؿ يود البوتاسيوـ 

+
(aq) + I

-
(aq)) 

والماء  )
درجة عند نفس و  t = 0في المحظة ، نحضر   /          ليما نفس التركيز المولي  (  )    األكسجيني 

 :الحرارة المزيجيف التالييف

Kمف            و    (  )    مف        المزيج األوؿ :  
+
(aq) + I


(aq)) 

( 

Kمف           و     (  )    مف        المزيج الثاني : 
+
(aq) + I


(aq)) 

(   
، فيصبح حجـ المزيج التفاعمي لكؿ المركز نضيؼ لكؿ مزيج كمية مف الماء المقطر وقطرات مف حمض الكبريت

 التحوؿ الحادث في كؿ مزيج بالمعادلة الكيميائية التالية: ُيَنْمَذُج  .        منيما 
      (aq) +     (aq) +    (aq) =    (aq) +     (l)  

 كتب المعادلتيف النصفيتيف لألكسدة واالرجاع، ثـ استنتج ا -1
 المشاركتيف في التفاعؿ. (   /  )الثنائيتيف 

 .في كؿ مزيج حسب كمية المادة االبتدائية لممتفاعالتا -أ – 2
 متفاعؿ الحادث في المزيج األوؿ. للتقدـ ا ؿنشئ جدو ا -ب    

 عمى الترتيبيمثالف   2-في الشكؿ ( )و ( )ف االبيان – 3
 ثنائي اليود المتشكؿ في كؿ مزيج بداللة الزمف. تطور تركيز

 حسب تركيز ثنائي اليود المتشكؿ في الحالة النيائيةا –أ 
 في المزيج األوؿ.     
تركيز ثنائي اليود المتشكؿ في  ( )استنتج مف البياف –ب 

 .           المحظة 
 ؟ عمؿ.          عند  ( )التفاعؿ في المزيجىؿ يتوقؼ  -جػ 
 . [  ] التركيز وجد عبارة السرعة الحجمية لتشكؿ ثنائي اليود بداللةا –أ  – 4

 . ماذا تستنتج؟        حسب السرعة الحجمية لمتفاعؿ في كال المزيجيف عند المحظة ا –ب     
 

 نقاط( 40التمرين الثالث: )
23    المعطيات: 16,023 10AN mol    ،  1

12 .M C g mol 
  ،  1

1 .M H g mol 
  

 94Sr 140Xe 235U النواة

El  (MeV) 1745,6 1160 807,46 طاقة الربط 

تمويث األرض والغالؼ الجوي بسبب زيادة تركيز العناصر المشّعة مثؿ  في 1896حادثة تشرنوبيؿ سنة  تسببت
134السيزيوـ 

55Cs   137و

55Cs .   134نصؼ عمر

55Cs 2ىو ans  137ونصؼ عمر

55Cs  30ىو ans. 
 .( ؟ عّمؿ2116لى يومنا ىذا ) سنة يمكف أف يتواجد إ الذي الناجـ عف ىذه الحادثة لمسيزيوـالمشع النظير حدد  -1
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 8من  3صفحة  

137يعطي تفكؾ السيزيـو -2

55Cs اإلشعاع . 
 كتب معادلة التحوؿ النووي الحادث مبينا النواة الناتجة مف بيف األنوية التالية:ا -أ

137

56 Ba    ،131

53 I    ،134

55Cs 

137لمنظير المشع ىؿ تتعمؽ قيمة نصؼ العمر  -ب

55Cs  :بالمتغيرات اآلتية 
 درجة الحرارة  والضغط. –          المشعّ  لمنظير االبتدائية الكمية -

 و فؽ المعادلة النووية التالية: 235Uينشطر اليورانيـو -3
235 94 140 11

92 0 54 0ZU n Sr Xe x n    

 .Zو xالعدديف كؿ مف  ةحّدد قيم -أ
 عف ىذا االنشطار النووي ؟ عمؿ. قرارا مف بيف النواتيف الناتجتيفما ىي النواة األكثر است -ب
1m الكتمة حسب الطاقة المحّررة مف انشطارا -جػ  mg  235مف اليورانيوـU. 
1mالكتمة  مف انشطارالمحررة نفس الطاقة  الواجب حرقيا النتاج C4H10وجد كتمة غاز البوتاف ا -د mg   
1عمما أف.  235Uمف اليورانيـو  mol 1126 مف غاز البوتاف يحرر طاقة قدرىا KJماذا تستنتج؟ . 

 
 نقاط( 40) التمرين الرابع:

2:  المعطيات
10 .g m s


     ،110 .m s    

 . نحو المرمى بغية تسجيؿ ىدؼ فقذفيا برأسو كرة مف زميمو الالعب استقبؿكرة القدـ لإحدى الحصص التدريبية ب
0tفي المحظة  رأسو  الكرة غادرت  النقطة مفB واقعة عمى المستوي   ⃗⃗⃗⃗   في اتجاه المرمى بسرعة ابتدائية 

30صنع حامميا زاويةيالمتعامد مع مستوي المرمى و  الشاقولي   تقع النقطة  . مع األفؽB رتفاع عمى اال
2Bh m 3-بالشكؿ مف سطح األرض، كما ىو موضح. 

وبتطبيؽ ، يياتأثير اليواء عمو أبعاد الكرة بإىماؿ  -1
في المعمـ السطحي عمى الكرة القانوف الثاني لنيوتف 

    ما يمي:  أوجد  (Ox, Oy)األرضي 
المعادلتيف الزمنيتيف -أ x t   و y t. 

معادلة المسار -ب y f x. 
 قيمة سرعة مركز عطالة الكرة عند الذروة.  -جػ

خط التيديؼ عف الالعب بالمسافة يبعد  -2
10d m  2,44ىو ارتفاع المرمىوL m. 

 ؟مباشرة إثر ىذه الرأسية لكي يسجؿ اليدؼ yو  xكؿ مف  جب أف يحققوكتب الشرط الذي يا -أ
 إجابتؾ. بّرر  اليدؼ بيذه الرأسية؟ىؿ سجؿ الالعب  -ب

B

y

xo

Bh



 3 -الشكل

d

0v

L
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 8من  4صفحة  

 نقاط( 40) التمرين التجريبي: 
 مف: ةالمؤلفو ، 4-الشكؿب ةالموضح نركب الدارة الكيربائية

 .Eالثابتمتوتر لمولد كيربائي  -

  . Cمكثفة غير مشحونة سعتيا -

1ناقميف أومييف مقاومتييما - 1R k  و
2R .غير معمومة 

 .Kقاطعة كيربائية -

كما ىو موضح عمى ميبطي ذي ذاكرة براسـ اىتزاز الكيربائية وصؿ الدارة ن
0tفي المحظة  Kغمؽ القاطعةثـ ن  4-الشكؿ  ،شاشة النشاىد عمى ف

المنحنييف البيانييف a و b (.5-)الشكؿ 

 كؿ منحنى بالمدخؿ الموافؽ لو مع التبرير.رفؽ ا -1

شدة الكتب المعادلة التفاضمية التي تحققيا ا -2 i t

 .في الدارة متيار الكيربائيل

شدةالوجد عبارة ا -3
0I متيار األعظمي المار في الدارة.ل 

0tعند المحظة استنتج  -4   ة التوتر بيف طرفي عبار
الناقؿ األومي

2R بداللة E،1R و
2R. 

 ، استنتج قيمة كؿ مفيفاعتمادا عمى البيان -5
    E ،0I ،2R وC. 
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 8من  5صفحة  

50 t(jour)  0 

 0,5 

[ClO
-
](mol.L

-1) 

(1) 

(2) 

(20°C) 

(40°C) 

1-الشكل  

 الموضوع الثاني
 ( 8من  8إلى الصفحة   8 من 4صفحات )من الصفحة   40عمى  الثاني يحتوي الموضوع

 نقاط ( 34) :التمرين األول
Na)مع محموؿ ىيدروكسيد الصوديوـ  Cl2(g)  مف تفاعؿ غاز ثنائي الكمور نحضر ماء جافيؿ

+
(aq)+ OH

-
(aq))    

 بمعادلة التفاعؿ التالية:  جُ ذَ مْ نَ بتحوؿ كيميائي تاـ يُ 
Cl2(g) + 2 OH


(aq)   =    ClO

-
(aq)  + Cl


(aq) +H2O(l) 

كمور في الشرطيف النظامييف الالـز ثنائي ال زغاتوافؽ عدد لترات بأنيا  (Chl°)الدرجة الكمورومترية ُتَعرَّؼ  - 1
 C0.VM    °Chl =     أف: بيف    .استعماليا لتحضير لتر واحد مف ماء جافيؿ

 ىو التركيز المولي لماء جافيؿ.  C0و   لمغاز   الحجـ الموليىو    VM= 22.4 L.mol-1 حيث     
  -ClOالييبوكموريت  بشواردتركيزه المولي  C°20درجة الحرارة مف ماء جافيؿ المحفوظ عند  (A)نأخذ العينة  – 2

ونضيؼ إلييا كمية كافية مف يود  V1=2mL. نأخذ منيا حجما C1المولي  مرات ليصبح تركيزه 4 ىادمدّ ، ونC0ىو 
 بالمعادلة التالية: وفؽ تفاعؿ تاـ ُينمَذجُ  I2(aq)  فيتشكؿ ثنائي اليود في وسط حمضي،   (K+(aq)+I-(aq))البوتاسيـو

ClO

(aq) + 2I


(aq)+ 2H3O

+
(aq) = I2(aq) + Cl


(aq) + 3H2O(l)                    

2Na+(aq) + S2O3 )بمحموؿ ثيوكبريتات الصوديـو  في نياية التفاعؿ نعاير ثنائي اليود المتشكؿ
2-(aq)) تركيزه 

S2O3 بالشوارد 
يوكبريتات ثيكوف حجـ ف) صمغ النشا أوالتيوداف)مموف وجود كاشؼب  =    1mol .L-1-10 ىو -2

 VE= 20mL .الصوديـو المضاؼ عند التكافؤ  
S4O6)      و    (I2(aq)/I-(aq))الداخمتيف في تفاعػؿ المعايرة :  (ox/red)تعطى الثنائيتيف 

2-(aq)/S2O3
2-(aq))() 

ثـ  اإلرجاع المعادلتيف النصفيتيف لألكسدة و  كتبا -أ 
 .المعايرة لتحوؿ جْ مذِ نَ إرجاع المُ -معادلة التفاعؿ أكسدة

C1 
      
   

بيف أف :   -ب      
 .Chl°و    C0ثـ استنتج    C1حسب  ا -جػ 
 معادلتووبطيء، يتفكؾ ماء جافيؿ وفؽ تحوؿ تاـ  -3

 2ClO-(aq) = 2Cl-(aq) + O2(g):   الكيميائية
المنحنييف البيانييف لتغيرات تركيز شوارد   1-يمثؿ الشكؿ

ClO-  اتجيف عف المتابعة الزمنية بداللة الزمف الن
 بالنسبة  C°20عند درجتي الحرارة  (A)حضرتا بنفس الدرجة الكمورومترية لمعينة ماء جافيؿ  مف عينتيفلتطور 
 .t=0عند المحظة  العينتاف حديثتا الصنع (.2بالنسبة لمعينة ) C°40و  ( 1لمعينة )

 .-ClO ( بالشوارد2( و)1دائي لمعينتيف )استنتج بيانيا التركيز اإلبت  -أ 
 حديثة الصنع ؟ السابقة  (A)ىؿ العينة      

بالنسبة لكؿ    t=50 joursقيمتيا في المحظة، ثـ أحسب  -ClOعبارة السرعة الحجمية إلختفاء الشوارد   اكتب -ب 
 بيف القيمتيف، ماذا تستنتج ؟  عينة.  قارف

 ؟حفاظ عمى ماء جافيؿ لمدة أطوؿ ما ىي النتيجة التي نستخمصيا مف ىذه الدراسة لم -جػ 
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 8من  6صفحة  

 −𝟐الشكل
0 0,5 𝒕(𝐀𝐧𝐧é𝐞𝐬) 

0,5 

𝒎(𝐠) 

0 0,01

0,02

x(mol)

n(mol)

( 1 ) 

( 2 ) 

3-الشكل  

 نقاط(  34) التمرين الثاني:
                          :    المعطيات  
            

                                 
   البيريميوـ نواة 

،   تصدر االشعاع  مشعةىي نواة    
  وينتج عف تفككيا نواة 

  . 
 . Zو   Aقيمتي  محدداكتب معادلة التفكؾ النووي ا -أ -1

 .  جسيمات انبعاثفسر ن  كيؼ -ب 
عينة مف ل  الكتمة تطور الزمنية لمتابعة ال مكنت -2
رسـ المنحنى البياني مف    االبتدائية  تياكتم ريميوـيالب

 .2-الشكؿالموضح ب
 التناقص اإلشعاعي بداللةقانوف كتب عبارة ا -أ

0N التفكؾ ت األنوية االبتدائية( وثاب)عدد.  

)الكتمة االبتدائية لمعينة(    بداللة   البيريميوـ عند المحظة مف  المتبقية معينةل ( )   كتمةال استنتج عبارة -ب
 . التفكؾ وثابت 

/1عرؼ زمف نصؼ العمر -أ - 3 2t  التفكؾ ثابت اوجد عبارتو بداللة  ثـ. 
 .    بالوحدة   يريميوـ واستنتج قيمة ثابت التفكؾ ببيانيا زمف نصؼ عمر ال عيف -ب
 . é       عند حسب عدد األنوية المتفككة ا -جػ

 . A = 1,06       Bqفوجدنا  11لعينة مف البيرليـو  A. قسنا بواسطة عداد جيجر النشاطية 4
 المتسببة في ىذه النشاطية. 11لمبيريميـو  mاحسب الكتمة  -أ    
 .m0 = 4gاالبتدائية ىي  البيريميوـة استنتج عمر ىذه العينة إذا عممت أف كتم -ب   

 

 
نقاط ( 34) :التمرين الثالث  

موؿ   n1تتكوف مف    t = 0نحضر جممة كيميائية في المحظة –1
موؿ مف كحوؿ  n2و   CH3COOHمف حمض اإليثانويؾ

 و قطرات مف حمض الكبريت المركز.  C3H7OHصيغتو العامة 
سمحت الدراسة التجريبية لتطور التفاعؿ الحادث برسـ المنحنييف 

 . 3-( الممثميف بالشكؿ2( و )1)
 . x( تغيرات كمية مادة الكحوؿ بداللة التقدـ 1يمثؿ المنحنى)
 . x( تغيرات كمية مادة الحمض بداللة التقدـ 2يمثؿ المنحنى)

 كتب معادلة التفاعؿ الُمَنمِذج لمتحوؿ الحادث.ا -أ  
 نشئ جدوؿ التقدـ ليذا التفاعؿ.ا –ب 
 لمتفاعؿ.   f حسب قيمة نسبة التقدـ النيائيا -جػ 
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 8من  7صفحة  

 لمتفاعؿ ثـ حدد صنؼ الكحوؿ المستخدـ.  K حسب ثابت التوازفا -د  
 التفاعؿ ؟ىذا  تشكؿ األستر في كيؼ يمكف تحسيف مردود -ىػ 
المتبقي في لمحمض  nكمية المادة  مترية لمعايرة pHالػ  مكنت المتابعىةبعد بموغ حالة التوازف وتبريد المزيج  – 2

Na)بواسطة محموؿ ىيدروكسيد الصوديوـ   المزيج
+
(aq)+OH

(aq))  تركيزه المولي C = 0,5mol/L   مف استخراج
 المعمومة اآلتية: 

 . 4.8المزيج ىي  pHمف محموؿ ىيدروكسيد الصوديوـ تكوف قيمة  V = 10mLعند إضافة الحجـ 
Ke = 10  الجداء الشاردي لمماء -   25C  رجة الحرارةدعند : المعطيات

14   
CH3COOH/CH3COOلمثنائية ثابت الحموضة -                                       


     pKa = 4,8 ىو )  (

 لمتحوؿ الحادث. ِذجْ مْ الُمنَ  كتب معادلة التفاعؿا -أ 
 .nحسب قيمة ا -ب
  . Keو   Kaبداللة   Kوجد عبارة ثابت التوازف ا -جػ 
 ، ماذا تستنتج ؟  Kحسب قيمة ا -د 
 

 نقاط ( 34) التمرين الرابع:

لغرض دراسة تطور التوتر الكيربائي بيف طرفي مكثفة نركب 
 . 4-الموضحة بالشكؿالدارة الكيربائية 

، ناقؿ أومي  Eتتكوف ىذه الدارة مف مولد لمتوتر الثابت 
 .Kو بادلة  Cمكثفة سعتيا ، R=10 k مقاومتو  

( إلى غاية بموغ النظاـ الدائـ، ثـ 1نضع البادلة في الوضع)
 .t = 0( في المحظة 2نغير البادلة إلى الوضع)

 ما ىي إشارة شدة التيار الكيربائي المبيف في الدارة ؟ عمؿ. – 1
 بيف أف المعادلة التفاضمية التي يحققيا التوتر الكيربائي – 2

 في ىذه الدارة ُتعطى بالشكؿ: بيف طرفي المكثفة      
   

 

 

   
  

   

 :مف الشكؿالمعادلة التفاضمية ىذه إذا كاف حؿ  –3
       

 بداللة  و  A وجد عبارتي الثابتيف ا،     
  R  ،C  وE. 
 بداللة      المنحنى البياني لتغيرات  5-يمثؿ الشكؿ – 4

 .tالزمف 

 . f(t) =     عبارة الدالة بيانيااستنتج  –أ  
 .E   و     ، C   بالمطابقة مع العالقة النظرية الموافقة لممنحنى  إستنتج  قيـ كؿ مف:   -ب  

6-الشكل   

5-الشكل  

i 

-- -- 
E 

(1) 

(2) 

 

R 

4-الشكل  

Uc 

 

UR 

K 

++ ++ 
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 8من  8صفحة  

 ،  ماذا تستنتج ؟t =2.5   حسب الطاقة المحولة إلى الناقؿ األومي عند المحظةاػ  5
 ىو ثابت الزمف المميز لمدارة. حيث 

 
 نقاط ( 34) التمرين التجريبي :

g = 10 m/s نعتبر
2 . 

 مائؿ   ABعمى مسار مستقيـ  m = 900gكتمتو  انقطينعتبره  (S) جسـتحرؾ ي
 .6–كما ىو موضح بالشكؿ  α = 35بزاوية  عف األفؽ

 دوف سرعة ابتدائية. Aمؽ الجسـ  مف النقطة طين
باستعماؿ تجييز مناسب ننجز التسجيؿ المتعاقب لمواضع 

النتائج فنحصؿ عمى  ABالجسـ أثناء حركتو عمى المسار 
 :اآلتي ونة في الجدوؿدالم

 

G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 الموضع 

0.64 0.56 0.48 0.40 0.32 0.24 0.16 0.08 0.00 t (s)   المحظة 

96,0 73,5 54,0 37,5 24,0 13,5 6,0 1,5 0.0 x(cm) الفاصمة 
 

 والمدة التي تفصؿ بيف تسجيميف متتالييف،  B النقطة عمى  G8الموضع ينطبؽو  A النقطة عمى  G0الموضع ينطبؽ

 . = 80msىي  

 . G2 ، G3 ،G4، G5 ،G6 المواضع جسـ عندحسب السرعة المحظية لما -أ  - 1

 .G3 ،G4، G5وجد قيمة تسارعو عند المواضع ا  -ب      
 .طبيعة حركتواستنتج   -جػ      

 :  (S)باىماؿ قوى االحتكاؾ المؤثرة عمى الجسـ  – 2
 . (S)مثؿ القوى المطبقة عمى الجسـ  –أ        
 ( a)لتسارع اعبارة  يؽ القانوف الثاني لنيوتف في المعمـ السطحي األرضي الذي نعتبره غاليميا، أوجد بتطب -ب       

 الجسـ ثـ أحسب قيمتو.لمركز عطالة 
  التجريبية الموجودة سابقا، ماذا تستنتج ؟ لمتسارع وقيمتوالنظرية  ىذه القيمةقارف بيف  -جػ         
  .جية الحركةمعاكسة لالشدة و في ثابتة     تكافئ قوة وحيدةباعتبار قوى االحتكاؾ  – 3

 .    حسب شدة القوة ا -أ         

  .  Bسرعة الجسـ عند النقطة باستخداـ مبدأ إنحفاظ الطاقة أوجد قيمة – ب        

 
 الثانيالموضوع انتهى 

6-الشكل  
B 

x 
α 

A 

x
´ 

(S) 
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