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  : )نقاط 06( ألول التمرین ا

 شدتھا ثابتة موازیة للطریق و تسیر على طریق أفقي مستقیم تحت تأثیر قوة محركة سیارة     

NF 3000 وقوى إحتكاك ،f


لمعرفة شدة قوة اإلحتكاك  .ریق معاكسة للحركةننمذجھا بقوة موازیة للط 

سیارة جسم صلبالنعتبر  S  كتلتھKgms 1350  ركز عالتھ ومG  بیان بتقنیة معینة نتحصل على

 لمركز عطالة الجسم السرعة بداللة الزمن تغیراتالذي یمثل  1الشكل S. یعطى :g=10 m.s-2.  

 .عرف الجسم الصلب -1

 .مرور الزمنبسرعة التغیر كیف ت -2

 Gaیكون التسارع مجال من الزمن  في أي -3
  ؟ھي طبیعة الحركة ؟ وماغیر معدوما ثابتا

 تسارعینعدم  منھا انطالقا التي حدد اللحظة -4

 ھي طبیعة الحركة ؟ وماGa مركز العطالة

 ؟بعد ھذه اللحظة

في المجال الزمني أحسب  -5 s100   قیمة

 .  t=25sعند اللحظة قیمتھ ثم ، Gaتسارعال

dt   :بتطبیق القانون الثاني لنیوتن أثبت أن المعادلة التفاضلیة للحركة تكتب بالشكل -6

dv
mFf  

   مع حساب قیمتھا في كل مجال حدد المجاالت الزمنیة الموافقة لثبات شدة قوة اإلحتكاك - 1- 6

    t=25sعند اللحظة  أحسب شدة قوة اإلحتكاك - 2- 6

متص الصدمات في السیارة یتخامد بسرعة لمنع حدوث عدد كبیر من االھتزازات التي تقلل إن م -7

 .االھتزاز ئھا جراءازجأ تلف في جزء من لمنع حدوث كذلكمن التحكم بالسیارة و

 
 

 

 

 

 

 

 للسیارة العلويمجموعة نوابض وخامدات تحمل الجزء  La suspensionمعالیق السیارة نعتبر 

                          .   توجد منحنیات ألنظمة مختلفة 02الشكل ، على )نابض - جسم(نماثلھا بجملة مھتزة 

  .حدد النظام الخاص بكل منحني ماھي الظاھرة التي تبرزھا المنحنیات الثالث؟ - 7-1

  علل؟ ماھو النظام الموافق لراحة راكب السیارة؟ - 7-2

6من   1صفحة   
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 ): نقاط 3.500( التمرین الثاني 

أدى إلى انفجار أحد المفاعالت للمركز  ث مرعب بالمركز النووي لتشرنوبیلوقع حادأوكرانیا في      

  .جويالغالف ال إلىریر كمیة من العناصر اإلشعاعیة نجم عنھ تح

I131 من أنویة الیود  m0=100 Kgكتلھ قدرھا  لحظة االنفجار تم انتشار
  .الجو في المشع  53

I131 الیود أنویةعدد  N0أحسب   -1
12310023,6أفوقادرو  ثابتأن  علما ، المنتشرة  53  molN A  

I131 یتمیز الیودأحسب النشاط اإلشعاعي لحظة اإلنفجار حیث  -2
 .أیام 8 درهنصف عمر قب  53

Xe131یتشكل عن التفكك اإلشعاعي للیود عنصر األكزیون  -3
54. 

  .وحدد نمط التفككمعادلة التفكك أكتب  
باقي الكمیة في حدود موقع الحادث،أما  استقرتالیود المنتشرة بعد االنفجار من كمیة  80 % -4

 =Km 3.103 d: قطع مسافة قدرھااألراضي الفرنسیة بعد  مست غیمة إشعاعیةشكل  ارتحلت على

  .Bq18102 ي فكانعند وصولھا قیس نشاطھا اإلشعاع

  ؟قطع المسافة السابقة الغیمة ل ھاستغرقت الذي الوقت ھو ما - 4-1

بوحدة  dقطع المسافة لھي السرعة المتوسطة الموافقة  ما  - 4-2
h

Km
.  

 ): نقاط 04.50(  لثالتمرین الثا

  مثالیة تتكون على التسلسل من وشیعة 03الشكلدارة كھربائیة  0....,  rL   أومي مقاومتھ وناقل  

 401R 2.....مجھولة مقاومتھ  الثاني الناقل األومي أما R  قوتھ  مثاليمولد إضافة إلى ذلك

بواسطة راسم إھتزاز مھبطي ذي ذاكرة .  0tطعة عند نغلق القا. Kوقاطعة  Eالمحركة الكھربائیة 

  .B و  A بالبیانین  04شكل موضحین على الكھربائیین ال  نشاھد التوترین

  

  
  
بین طرفي عناصر  الكھربائیة أعد رسم مخطط الدارة ومثل علیھ إتجاه التیار الكھربائي والتوترات -1

 .الدارة

 .iرات أكتب المعادلة التفاضلیة التي تحققھا شدة التیار بتطبیق قانون التوت -2

: المعادلة التفاضلیة ھو حل  -3   BteAti   .ماذا یمثالن؟ Bو A :جد عبارتي 1

 .مع التعلیل لھ أنسب كل بیان للمدخل الموافق -4

 : یانات أحسب مایليمن خالل الب -5

  Eقوة المحركة الكھربائیة ال - 1- 5

  .0Iشدة التیار في النظام الدائم  – 2- 5

  .Lوذاتیة الوشیعة  . R 2قیمة مقاومة الناقل األومي  - 3- 5

6من   2صفحة   

4-الشكل  
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  ):نقاط 06.00(  تجریبيالتمرین ال

  
،  C500نجده في الصیدلیات على شكل أقراص فیتامین )   C6H8O6حمض األسكوربیك (  Cفیتامین      

  قام األستاذ بتفویج التالمیذ إلى ثالث مجموعات  .C500فیتامین " كلمـة التعرف على قصد 

  : المجموعة األولى

  .الماء المقطرفي  Cمن الفیتامین  mكتلتھ  قرص بإذابة V =200  mLحجمھ   Sتحضر محلوال 

  : المجموعة الثانیة

 Va=20mL قدره  حجم Sتأخذ من المحلول  

بواسطة ھیدروكسید الصدیوم  وتعایره  HONa , 

وذلك  Cb= 1,58.10-2 mol/L: تركیزه المولي

نتحصل على البیان  الوسط التفاعلي pHبقیاس 

pH=f(Vb) )5-الشكل (  

نرمز  الحادث المعایرة تفاعلأكتب معادلة  - أ

   .AHبـ   ربیكحمض األسكول اختصارا

عین احداثیي نقطـة التكافـؤ ثم استنتج التركیز  - ب

 .Caالمولي 

كتلة حمض األسكوربیك الموجودة  mgاحسب بـ  - ج

المقصود من ثم  إستنتج  Cفي قـرص الفیتامین 

  C500فیتامین " كلمـة 

 
  : المجموعة الثالثة

 I2(aq) ثنائي الیود الزیادة محلولضیف لھ بثم ت ،)S(من المحلول  V1=3,2 mlسكب في بیشر حجما قدره ت

  :ینمذج التحول الحاصل بتفاعل تام معادلتھ .C2=10-2mol/Lتركیزه الموليو V2=20ml  حجمھ 
  )(3)()(6662)(2)(686 222 aqaqaqaqaq

OHIOHCOHIOHC  

 . مثل جدول تقدم التفاعل -1

المتبقیة  I2(aq)ثم أكتب عبارة كمیة مادة ثنائي الیود  بالزیادة؟ I2(aq) لثنائي الیود  علل لماذا نضیف محلوال -2

 .V2و الحجم  C2المتفاعلة و التركیز  naبداللة كمیة مادة حمض األسكوربیك 

2Na+, S2O3)لمعایرة ثنائي الیود المتبقي في البیشر  نمأل سحاحة بواسطة  ثیوكبریتات الصودیوم  -3
2- )   

صمغ النشأ  في وجودثم نتركھ ینزل من السحاحة قطرة بقطرة من  C3=2,4x10-2mol/Lتركیزه المولي 

 .VE=12,9mL فیحدث تغیر لوني عند إضافة حجم قدره

: علما أن الثنائیات ھي المعایرةأكتب معادلة تفاعل  - 3-1   
IIOSOS /,/ 2

2

32

2

64 

 .VEو   C3بداللة  I2(aq)  كمیة مادة ثنائي الیود المعایررف التكافؤ ؟  ثم أوجد عبارة ع - 3-2

  :تعطى بالعالقة التالیة كمیة مادة حمض األسكوربیك المتفاعلةبین أن   - 3-3
 2

3
22

E
a

VC
VCn   

 . ثم أحسب قیمتھا

  ؟C500فیتامین بالنسبة لكلمة  ذا تستنتج ما  .Cأوجد كتلة حمض األسكوربیك في قرص الفیتامین  - 3-4

  قارن بین نتائج المجموعتین ثم حدد أي التجربتین أكثر دقة؟ -4

  

  g/mol   176  =M(C6H8O6): ُتعطــى الكتلة المولیة لحمض األسكوربیك    

6من   3صفحة   

5-الشكل  
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 : )نقاط 06( ألول التمرین ا
  
    .HClO كلوریتھیبوتم ضخ  حمض میاه مسبح ی pH ضبط ل  -1
 مخطط توزیع الصفة الحمضیة واألساسیة المقابل 01 الشكلضح یو

 للثنائیة    aq
-ClO / aqHClO الـ بداللة pH . 

 .مع الماءأكتب معادلة تفاعل حمض الھیبوكلوریت  - 1-1

والنسبة  pka بدلة الـ  pHأكتب عبارة الـ  - 1-2
 
 HClO

ClO 

 

  pKaقیمة ثابت الحموضة  اوجد - 1-3

 حدد الصفة الغالبة2,7pHلمسبح نجد  pHنقیس قیمة الـ   - 1-4

 :یكون المسبح صالحا للسباحة إذا كان - 1-5
 
 

00,250,0 


HClO

ClO
   pHمجال تغیر الـ  حدد عندئذ 

 02الشكل كما في  Gفي الھواء فكانت نتائج حركة مركز عطالتھ  m=70Kgكتلتھ  سباح تم تتبع قفزة - 2
00اإلرتفاع اإلبتدائي  :إذا علمت أن  yh  2/10 األرضیة حقل الجاذبیة وشدة smg    

smv السرعة اإلبتدائیة                   /8,40  حاملھا یصنع مع األفق زاویة ،  

بحیث نعتبر المستوى  في مجال زمني معین نتتبع تغیرات الطاقة الكامنة الثقلیة لمركز عطالة الغطاس 
 Epp : ى بالعالقةمرجع للطاقات الكامنة الثقلیة التي تعط) سطح الماء( )OX(المار من المحور 

=mgy حیثy ونتحصل على البیان الموضح في . یمثل إرتفاع مركز عطالة الجسم عن المستوي المرجعي
  ).  لقوة الثقل فقط Gیخضع مركز عطالة السباح ( :03الشكل

  

  

  

  
  -03-الشكل  -02-الشكل

  
 : أوجد -02-المبین في الشكل   Gمركز عطالتھ ون الثاني لنیوتن على بتطبیق القان - 2-1

  .  المعادلة  التفاضلیة للحركة - أ

 .المعادالت الزمنیة للحركة - ب

 Gیبلغھ مركز العطالة   ymax  إرتفاعأقصى وكذلك   y0  قیمة اإلرتفاع اإلبتدائي أحسب - 2-2

 .   اویةأحسب قیمة الز - 2-3

6من   4صفحة   

-01-الشكل  
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  : )نقاط 04(  لثانيالتمرین ا
  
  األرض حول الشمس  حركةاإلھلیلیجي لار مسال 04الشكل یوضح   -1

  تساوي نفس المدة الزمنیة  C1C2الموافقة لقطع القوس حیث أن الفترة 

  .D1D2لقطع القوس 

 .2aماذا یمثل الطول  -1- 1

 ى ثابتة تتغیر أم تبق حول الشمسھل سرعة  األرض  -2- 1

  علل؟ نقاط المسار؟على 

 للسرعة األصغریة  الموافقة للقیمة حدد النقطة  -3- 1

  .والنقطة الموافقة للسرعة األعظمیة

 .أذكر نص القانون الثالث لكبلر -4- 1

mr بإعتبار المسار دائري نصف قطره  - 1-5 111049,1  أكتب عبارة القانون الثالث لكبلر في ھذه الحالة

jourTلشمس إذا علمت أن دور األرض حول الشمس ھو ثم إستنتج كتلة ا 25,365 

، بفرض أن كل الطاقة الذي یخضع لتفاعالت االندماج النووي الھیدروجینللشمس ھو األساسي  المكون -2

 P = 3.9 x 1026 w :ھي سيالشماإلشعاع  استطاعةتشعھا الشمس وأن  االندماجالناتجة من 

 .ثانیة واحدة خالل سالشم كتلةالضیاع في  أحسب - 2-1

خالل لكتلة الكلیة للشمس بالنسبة إلى ا النسبة المئویة للكتلة المفقودة  تمثل  % 0,031إذا علمت أن  - 2-2

 ملیار سنة 4,6 الذي یساويعمرھا  ans9106,4  . 

 خالل عمرھا الشمس من المفقودةكتلة الأحسب  - أ ans9106,4 . 

 .قارن مع النتیحة المحسوبة سابقا ثم  ،أحسب كتلة الشمس - ب

2211یعطى ثابت الجذب العام  /.1067.6 KgmNxG   ،
 

102   
  : )نقاط 04(  لثالثالتمرین ا

  مكثفةو Eمولد قوتھ المحركة الكھربائیة  :05-بھدف دراسة الدارة المھتزة نحقق التركیب المبین في الشكل
FCسعتھا نة غیر مشحو                                          10. الداخلیة وشیعة مقاومتھا r  وذاتیتھاL.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :)1(على الوضع  kنضع البادلة  -1

 ماذا یحدث للمكثفة؟  - أ

 .؟ برر إجابتكعلما أن المولد مثالي  ماھي المدة الزمنیة المستغرقة لھذه العملیة - ب

stفي اللحظة  -2 00  ننقل البادلة k بواسطة راسم اھتزاز مھبطي نسجل المنحنى البیاني  )2(الوضع  إلى

الممثل للتوتر  tuC  06- الشكلبین طرفي المكثفة . 

 ؟ماھو النظام في ھذه الحالة الدارة،ب ماھي الظاھرة الفیزیائیة التي تحدث - 2-1

  .Eمولد ة للإستنتج قیمة القوة المحركة الكھربائی - 2-2

TTعلى إعتبار ثم أحسب ذاتیة الوشیعة لإلھتزازات Tعین قیمة شبھ الدور  - 2-3 0 )T0 الذاتي الدور.(  

  ماذا تالحظ؟ كیف تفسر ذلك؟.  t1=100msو t0=0sأحسب الطاقة الكلیة للدارة في اللحظتین  - 2-4

 .t(uC( أوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر 0rوشیعة مھملة لل الداخلیة مقاومة باعتبار   - 2-5

2a 

  -04-الشكل 

6من   5صفحة   
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  ):نقاط 06.00(  تجریبيالتمرین ال

 محلول یحتوي على شوارد األلمنیومننجز عمودا كھربائي وذلك بوضع في كأس بیشر                

(AI3+ + 3Cl–)  حجمھ mLV 50  تركیزهLmolC /1,0  من األلمنیوم  ومسرى SAl أما الكأس ،

Cu2+ + SO4) یحتوي على شوارد النحاسمحلول نضع فیھ  يالثان
mLV حجمھ  (–2 50  تركیزه

LmolC /1,0   من النحاس ومسرى  SCu جسر ملحي من نترات األمونیوم  ونربط بینھما بواسطة

(NH4
+ + NO3

  . 07بالشكل كما ھو موضح  Rوناقل أومي مقاومتھ   Kنجھز العمود بقاطعة  .(–

  :التحول الكیمیائي الذي یتحكم في تشغیل عمود ینمذج بالتفاعل ذي المعادلة التالیة

)(
3

)(
2

)()( 3232 saqaqS CuAlCuAl    

  ھاز الفولط متر من أجل تحدید أقطاب أحد التالمیذ ج استخدم

ALCuالعمود فتبین أن  UU . 

 .حدد قطبي العمود وأكتب المعادالت النصفیة  - 1

 -07-الشكلأكتب البیانات المشار إلیھا بأرقام في  - 2

 ).رمز العمود(للعمود  االصطالحيأكتب المخطط  - 3

 riQمثل جدول تقدم التفاعل ثم أحسب كسر التفاعل  - 4

  وبین جھة التطور التلقائي للجملة االبتدائیةفي الحالة  

  .2010K كیمیائیة علما أن ثابت التوازن ال 

 1h30 minیشتغل العمود لمدة زمنیة قدرھا   - 5

mAIبشدة تیار ثابتة  40   

   xأحسب قیمة التقدم -5-1

 لمسرى األلمنیوم mص الكتلي أحسب مقدار النق -2- 5 SAl.  

   g/mol  27  =M(Al): أن الكتلة المولیة أللمنیوم  علما

لشحن مكثفة سعتھا .  Eالعمود السابق یمكن مماثلتھ بمولد ذو توتر ثابت قوتھ المحركة الكھربائیة  - 6

FC 200  مكن من رسم التوتر الكھربائي إن المتابعة الزمنیة للتطور  08الشكل نحقق تركیب

  :09الشكل ات الموضحة فيالمنحنی

       
  
 .E  إستنتج قیمة القوة المحركة للكھربائیة - 6-1
 .مع التعلیل. أنسب كل بیان للتوتر الكھربائي الخاص بھ - 6-2
  :الكھربائي تكتب بالشكل حققھا التیاریي ادلة التفاضلیة التالمع أثبت أن بإستخدام قانون جمع التوترات - 6-3
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 .قیمة ثابت الزمن إستنج من البیان -6-4
 .Rقیمة مقاومة الناقل األومي أحسب   -6-5

 6من   6صفحة 


	7- إن ممتص الصدمات في السيارة يتخامد بسرعة لمنع حدوث عدد كبير من الاهتزازات التي تقلل من التحكم بالسيارة وكذلك لمنع حدوث تلف في جزء من أجزائها جراء الاهتزاز.
	نعتبر معاليق السيارة La suspension مجموعة نوابض وخامدات تحمل الجزء العلوي للسيارة نماثلها بجملة مهتزة (جسم- نابض)، على الشكل 02 توجد منحنيات لأنظمة مختلفة.                             7-1- ماهي الظاهرة التي تبرزها المنحنيات الثلاث؟ حدد النظام الخاص بكل منحني.
	7-2- ماهو النظام الموافق لراحة راكب السيارة؟ علل؟
	1-1- ماذا يمثل الطول 2a.
	1-2- هل سرعة  الأرض حول الشمس تتغير أم تبقى ثابتة 
	على نقاط المسار؟ علل؟
	1-3- حدد النقطة  الموافقة للقيمة الأصغرية  للسرعة
	والنقطة الموافقة للسرعة الأعظمية.
	1-4- أذكر نص القانون الثالث لكبلر.
	1-5- بإعتبار المسار دائري نصف قطره  �أكتب عبارة القانون الثالث لكبلر في هذه الحالة ثم إستنتج كتلة الشمس إذا علمت أن دور الأرض حول الشمس هو �



