
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 2018دورة:                                                                   التعليم الثانوي ورايبكال امتحان

 جتريبيةعلوم  الشعبة:
 د 03سا و  30 املدة:           علوم فيزايئية اختبار يف مادة: 

  

 8من  1صفحة 

 

✍ 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 (8 من 0 إلى الصفحة 8من  1 ( صفحات )من الصفحة40يحتوي الموضوع األول على )
 

 (ةنقط 11) :الجزء األول
 نقاط( 46) التمرين األول:

  (Ryan crouser)ريان كروزراألمريكي  تحصل ،6102خالل األلعاب األولمبية التي جرت بالبرازيل سنة 
)قدرهاعلى إثر رمية الذهبية في رياضة رمي الُجّلة أللعاب القوى  على الميدالية )D . 

)في المعلم Gحركة مركز عطالة الُجّلة محاكاة تمت دراسةبإهمال تأثير الهواء،  , , )o x y 
)ابتداء من لحظة رميها غاليليا،ع أرضي نعتبره المرتبط بمرج 0)t   على ارتفاعh  

     على ( فتم الحصول-0-من سطح األرض إلى غاية ارتطامها به )الشكل
  انية التالية:المنحنيات البيّ 

 
  

  
 
 
 
 
 
 باالعتماد على المنحنيات البّيانية: .1
)على كل من المحورين  Gمركز عطالة الجلة  طبيعة حركةد حدّ  .0.0   )ox و( )oy  جابتكإمع تبرير.  

 .h االرتفاعو   yaو   xa، مركبتي التسارع  0yvو 0xvم المقادير التالية: مركبتي السرعة االبتدائيةد قيحدّ  .6.0  
)اكتب المعادلتين الزمنيتين .1.0   )x t و( )y t لحركةG  المعلمفي( , , )o x y. 
2كتب معادلة البيان ا .1.0   ،  مثل؟ تماذا 

-12,25 

1( . )
y
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-0-البيان  ( )x m  

0,5  

5  

-1-البيان  

 -1-لشكلا


  

0v   

h 



 

 8102 / بكالورايعلوم جتريبية الشعبة: /علوم فيزايئية  :مادة يف اختبار
 

 8من  2صفحة 

✍ 

 -2-الشكل 

19836,2

21619,2

nxBrLaZ

1

0

85

35

148 

5( 10 )E MeV

nU 1

0

235

92 

2,19669

np 14492 

ةوالسرعة التي قذفت بها الجلّ  هي قيمة كل من زاوية القذف  ما .1.0  
0v ؟ 

)ما هي قيمة المسافة األفقية  .2.0   )D  ؟التي مّكنت الرياضي من الفوز بالميدالية الذهبية 
0tة( بين اللحظتين الحصيلة الطاقوية للجملة )الجلّ  مخطط أنجز .2   2و, 25t s  كتب معادلة انحفاظ الطاقةاثم     

,2عند لحظة ارتطامها بسطح األرض ة واستنتج سرعة مركز عطالة الجلّ  25t s. 
,2حظة لعند ال Gة خصائص شعاع سرعة مركز عطالة الجلّ  حّدد .1 25t s . 
 ن: كورتين سابقا بداللة كل معند اللحظتين المذة + أرض( د عبارة الطاقة الكلية للجملة )جلّ ج   .0
  

0v  ،h  ،g وm  ّنعتبر مستوى سطح األرض مرجعا لقياس الطاقة الكامنة الثقالية( ماذا تستنتج ؟ة(. )كتلة الجل(. 
29,8: يعطى   .g m s  
 

 نقاط( 40) :الثانيالتمرين 
I ُرقيةة الدّ دّ صيب الغُ يعتبر اليود من بين العناصر الكيميائية التي ُتستخدم في عالج األمراض السرطانية التي ت.  

I131اليود المشع نظير يستخدم    

jourstالذي نصف عمره  53 8
2

1  النظير من بعّينةمصاب خص شحقن  فيI131

53  
3كتلتها     

0 1,00 10m mg   مساءعلى الساعة الثامنة  8112 ماي 10وم ي. 
I131د تركيب نواة اليود حدّ . 1

53 . 
I131ليودمن ا واحدةكتلة نواة  أنّ  علًما ، السابقةنة ، عدد األنوية االبتدائية الموجودة في العيّ 0N قيمة حسبا .2

53  
kgImهي       25131

53 101762  ,)( . 
I131النظيرتفكك نواة ت .0

0ينبعث إلكترون ف  53

1e. 
 ؟ر انبعاث إلكترون من النواةكيف تفسّ  .1.1    
I131اليودنواة لتفكك  ةذجنم  المُ  ة التفاعلاعتمادا على السند اآلتي، اكتب معادل .8.1    

53 .  
Cs55 Xe54 I53 Te52 Sb51 

 .تب عبارة قانون التناقص اإلشعاعياك .1.1    
1العالقة بين  ستنتجاثم عّرف زمن نصف العمر،  .3.1    

2

t  و ثابت التفكك . 
 . 0tعند اللحظة  السابقة نةلعيّ ل 0Aاإلشعاعينشاط الاحسب قيمة  .3.1    

 قص في النشاطالتنا قيمة حتى تصل ،ة أياملعد الطبية يمكث الشخص المصاب في المستشفى تحت المراقبة  .4
0 اإلشعاعي إلى    

 من قيمته االبتدائية. 040
 .د تاريخ وتوقيت خروج المريض من المستشفىحدّ  -   
II  ُمفاعل نووي  لتوليد الطاقة الكهربائية في كوقود 813 اليورانيومستعمل ي.  

 المفاعل الحادثة في هذاحد التفاعالت النووية ألطاقوي المخطط ال     
 .-2-الشكل لة فيث  م  مُ       
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 8من  0صفحة 

✍ 

 .نوعهتحديد  مع ،اكتب معادلة التفاعل النووي الحادث. 1    
 .zو  x من باستخدام قانوني االنحفاظ، جد قيمة كل. 2

 .MeVمقدرة  بالـ التفاعل النووي من  libEالطاقة المحّررة ، استنتج -8-الشكل عتمادا على ا . 0

لًما أّن  .4     900eP مقدارها متوسطةكهربائية  استطاعة المفاعل النووي ينتجع  MW 0 طاقوي  مردودب
030r  . 

 خالل يوم واحد. elecE الناتجة حسب الطاقة الكهربائيةا .1.4   

  .عندئذlibEحسب الطاقة المحررة من المفاعل النووي ا. 8.3   

 . واحد خالل يوم النووي  هذا المفاعل المستهلكة من طرف 813لليورانيوم  mالكتلة  مقداراستنتج  .1.3   

2 المنمذج بالمعادلة التالية : تفاعلال ليكن .5     3 4 1

1 1 2 0H H He n   
3,53من هذا التفاعل النووي هي : )نوية(الطاقة المحررة لكل نيوكليون           /Mev nuc                                               .  

  .نوع هذا التفاعل النووي  حّدد .1.3   

 .(II.1السابق المذكور في )التفاعل  نه ُيفّضل ععمليا إاّل أنّ  هذا التفاعل بالرغم من صعوبة تحقيق .8.3   
 ر.؟ برّ  السابقالتفاعل التفاعل عن  هذا لفّض لماذا يُ  ب(            ؟أين تكمن هذه الصعوبة أ(        

131 :المعطيات       1,6 10Mev J  ،61 10MW W  ، 235:  813 اليورانيومكتلة نواة 22

92( ) 3,9036.10m U g  
 

 نقاط( 40) الجزء الثاني:
 نقاط( 40التمرين التجريبي: )

3ف تجاري يحتوي على حمض الالكتيك ذي الصيغة الجزيئيةنقرأ على لصيقة قارورة منظّ   6 3C H O المعلومات التالية :
1 الكتلة المولية الجزيئية لحمض الالكتيك : -

3 6 3( ) 90 .M C H O g mol  
11,13 الكتلة الحجمية للمنظف التجاري: - .Kg L   
 .راد تنظيفه مع التسخينفي الجهاز المُ  زمركّ ال ف التجاري فرغ المنظّ يُ  -
 شكلة أساسا من كربونات الكالسيوموالمُ  ان مائيالكلسية المترسبة على جدران سخّ زالة الطبقة إل هذا المنظف ستعمليُ  

3( )CaCO s . 
 :يتينتآلق التجربتين ا، نحقّ  P% المئوية الكتلية تهتحديد نسبف التجاري و من أجل دراسة فعالية هذا المنظّ 

 التجربة األولى:
)ر محلوالحّض نُ  .1 )S 500حجمه

s
V mL  تركيزه الموليوac الذيري جاف التانطالقا من المنظّ ، ةمر  011ا مخفف 

 .0cتركيزه المولي   
)الواجب استعماله لتحضير المحلول 0Vما هو حجم المحلول التجاري  .0.0 )S؟ 
)لتحضير المحلولالالزم البروتوكول التجريبي  كرذا .6.0 )S. 

)3لدراسة حركية تفاعل حمض الالكتيك مع كربونات الكالسيوم .2 )CaCO s  ُنمذج بالمعادلة:الم 
2

3 3 6 3 2 3 5 3 2( ) 2 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )CaCO s C H O aq CO g Ca aq C H O aq H O l      
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 8من  4صفحة 

✍ 

 

30
 

60
 

( )t s

 0
 

 الشكل)0(

2
( )COP hPa

 

600Vدخل في دورق حجمه نُ      mL0,3، الكتلةm g 3من كربونات الكالسيوم( )CaCO s نسكب فيه عند ، و 
0tاللحظة     120حجماaV mL  المحلولمن( )S.  2لحظة ضغط غاز ثاني أكسيد الفحمنقيس في كل( )P CO  

25ورق عند درجة حرارة ثابتة داخل الدّ     C. القط الضغط  بواسطة 
 . -3-ان الممثل في الشكلبيال تحصلنا على ExAOلـا جهازل   

 .مثالي 2COغازالاعتبار  في ظروف التجربة يمكن. 0.6    
)وجد عبارة التقدم، أجدول التقدم باالعتماد على    )x t للتفاعل عند 
:بداللة  tلحظة    

2COV ،T ،
2
( )COP t و R. 

 .مالتفاعل تاهذا  أنّ  ، ثم أثبتfXقيمة التقدم النهائي حّدد .6.6    
 .1/2tبيانيا زمن نصف التفاعل حّدد. 1.6    
                      مع التسخين،  از التجاري مركّ  المنظف طلب استعمالبات الكلسية يُ خالل عملية إزالة الترسّ  .1.6    

      .ل إجابتك؟ علّ ة الزمنية الالزمة إلزالة الراسبالعاملين على المدهو أثر هذين  ما          
1  عطى:ي       

3( ) 100 .M CaCO g moL ،  : 8,314ثابت الغازات المثاليةR SI . 
 

 التجربة الثانية:
'احجمنأخذ ، ف التجاري لحمض الالكتيك في المنظّ  P%من أجل تحديد النسبة المئوية الكتلية      5aV mL  من

)المحلول )S 100ليهإيف ضن، وmL ،الـ قياس عن طريق المحلول الناتج رنعايّ  ثم من الماء المقطرpH  بواسطة
)هيدروكسيد الصوديوم محلول  ( ) ( ))Na aq OH aq   10,02المولي تركيزالذي .bC mol L. 

  .المحاليلمعينا أسماء المعدات و  تجريبي للمعايرةال التركيب برسم تخطيطيـل ثّ م   .1
 .أثناء المعايرة دثنمذجة للتحول الحاكتب المعادلة الكيميائية المُ ا .2
4الشكلل مث  يُ  .1  ينانيبيالمنحنيين ال:( )bpH f V و( )b

b

dpH
g V

dV
. 

سبب  و، ما هفي رأيك .0.1
إضافة الماء المقطر إلى 

'الحجم
aVهل يؤثر ذلك  ؟

على حجم األساس 
 عّلل. ؟ؤالمسكوب عند التكاف

  احسب التركيز .6.1
، ثم استنتج acالمولي
للمنّظف  0cالمولي التركيز

 .التجاري 
 .  P%من المنّظف التجاري، ثم استنتج النسبة المئوية 1Lفي ةة حمض الالكتيك المتواجداحسب كتل .1.1

( )b

b

dpH
g V

dV
  

2  
( )bV mL  

( )bpH f V  

2  

pH  

0  

 الشكل)3(

 انتهى الموضوع األول
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 8من  5صفحة 

✍ 

 الثاني الموضوع
 (8 من 8 إلى الصفحة 8من  5 ( صفحات )من الصفحة40على ) لثانييحتوي الموضوع ا

    

 نقطة(  11الجزء األول: )
 نقاط(  46التمرين األول: )

جزائري تم تركيبه على مستوى مركز تطوير األقمار  قمر اصطناعي -0- الكوم سات
     ،األنترنتو  شأنه توفير خدمة االتصاالتمن وهران،  الجير بوالية االصطناعية ببئر

 .6102ديسمبر 10تاريخ ه بطالقإ تمّ ...، ةالتلفزيونيبث القنوات االذاعية و 
)اً ناعيطصا اقمرً نعتبر  .1 )S كتلتهm بعد حول األرض على يدورr بحركة دائرية منتظمة من مركزها.   

 ، نختار معلما مرتبطا بمرجع عطالي مناسب.االصطناعيلدراسة حركة هذا القمر 
 .ف المعلم المرتبط بهثم عرّ  ؟ولماذا نعتبره عطاليا ؟ما هو هذا المرجع .0.0   
Tكيفًيا شعاع القوة مّثل .6.0    SF

 التي ُتطبّ قها األرضT على القمر االصطناعي( )S. 
Tالقوةعبّ ر عن شدة شعاع  .1.0    SF

 المقادير بداللةG،
TM،m،r.  

 .كتلة األرض TMث:حي          
 مربع ختار، جد عبارةفي المرجع المالقانون الثاني لنيوتن  بتطبيق .1.0   

  .rو G ،TM بداللة 2vاالصطناعي القمرسرعة مركز عطالة          
 لقمرل المدارية سرعةالمربع البياني المقابل تطور منحنى يمثل ال .2

)ناعياالصط     )S 2مقلوب البعد بداللة 1
v f

r

 
  

 
 (.-0-)الشكل  

 .TMكتلة األرضقيمة  استنتجاكتب معادلة المنحى البياني، و  .0.6   
د عبارة ال6.6    )االصطناعي قمرلل Tدور. ج  )S بداللة G ،TM وr. 
42400rفي مسار دائري نصف قطره -0- الكوم ساتيدور القمر االصطناعي   .1 km خط االستواء  ى مستو ، في

 ول محورها. باتجاه دوران األرض ح
 .-0-اعتمادا على الشكل -0- الكوم ساتاالصطناعي  المدارية للقمراستنتج السرعة  .0.1   
 جيومستقرا ؟ بّرر. ه، وهل يمكن اعتبار -0- الكوم ساتاحسب دور القمر االصطناعي  .6.1   

116,67 : ثابت الجذب العام:ىعطي   10G SI         
 
 
 
 

-1-الشكل  

0   

 2 6 2 210v m s     

 8 11
10 m

r

    
2,4   

4,8   
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 8من  6صفحة 

✍ 

 نقاط( 07اني: )التمرين الث
تحتوي العديد من الفواكه على استرات ذات نكهة متميزة، فمثال نكهة فواكه الغابة تعود الى 

 ول.مخبر بتفاعل حمض كربوكسيلي مع كحميثانوات اإليثيل الذي يمكن تحضيره في ال
 .ل إماهة األسترالدراسة الحركية لتحو  . 1

2 :عطىي        15, 46 m
HCOO

mS mol 

    ، 
3

2 135 m
H O

mS mol 

   
 لكل  0,03molالمتابعة الزمنية لتفاعل مزيج ابتدائي متكافئ في كمية المادة يتكون من

 مّكنت من الحصولمن ميثانوات اإليثيل والماء، 
  .-6-منحنى الشكلعلى 

 اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحادث. .0.0   
 جز جدوال لتقدم التفاعل.أن .6.0   
 استخرج من المنحنى خاصيتين يتميز بهما  .1.0   

 التفاعل مبّررا إجابتك.         
 احسب مردود التفاعل. كيف يمكن جعل هذا. 1.0   

 التفاعل شبه تام؟         
 ن التركيب المولي للمزيج عند التوازن.عيّ  .1.0   

              تين:اللحظعند احسب السرعة اللحظية للتفاعل  .2.0  
       1 10mint  2و 30mint  .؟ماذا تستنتج 

 بأساس. الكربوكسيلي حمضالمعايرة  .2
0,01nبحل( S) ُيحّضر محلول mol  1حجم  في النقي الميثانويكمن حمضV L  الماءمن .                            

25في النوعية ناقليتهقيست  C 10,049فوجدتS m  . 
   .الحادث بين الحمض والماء جدوال لتقدم التفاعل أنشئ .0.6   
  ن أنّ بيّ و  (S) للمحلول Acاحسب التركيز المولي .6.6   

 ضعيف.حمض الميثانويك           
 . (S) المحلول pHحسب قيمةا .1.6   
10AVحجم ةعاير م .1 mL من المحلول (S) بمحلول 
هيدروكسيد الصوديوم    ( ) ( )Na aq OH aq   تركيزه     

 المنحنى   التجريبية من رسم  ت القياسات. مكنّ Bcالمولي   
البياني    a BpH pK f V  1- الشكل الممثل في-.   
 للثنائية apKقيمة استنتج .0.1      HCOOH aq HCOO aq                                 
د . 6.1     .Bcالتركيز الموليج 

 : فواكه الغابةjpgصورة

 

 

 

 mint -2-الشكل     

 x mmol   

0   

2   

10   

0,9   

VB(mL) 

1 

0   
 

8mL 

-0-الشكل  

pH-pKA 
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 8من  7صفحة 

✍ 

 نقاط( 00الجزء الثاني: )
 نقاط( 00التمرين التجريبي: )
ق التركيب الكهربائي ، نحقّ  Lذاتيتها و  rووشيعة مقاومتها   Cمميزات كل من مكثفة سعتها بغرض معرفة سلوك و 

 :الذي يتكون من العناصر الكهربائية التاليةو  -1-ن في الشكلالمبيّ 
 .E، قوته المحركة الكهربائية توتر ثابت يمولد ذ -
  .Cمكثفة فارغة سعتها  -
 .Lذاتيتها و  rوشيعة مقاومتها  -
10Rناقل أومي مقاومته  - K .  
  .R'مقاومة متغيرة  -
  .kبادلة  -

0tنضع في اللحظة  .1   البادلةK ( 0في الوضع). 
 ل:ن عليه جهة مرور التيار الكهربائي ثم مثّ أنقل مخطط الدارة على ورقة اإلجابة، وبيّ 

)أسهم التوترين بين طرفي المقاومة - )Ru  والمكثفة( )cu. 
)توصيل الدارة براسم اهتزاز ذي ذاكرة لمعاينة التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة كيفية  - )Ru t. 

 ي:تآلتمّكنا من الحصول على النتائج المدّونة في الجدول ا ،من القياسات المتحصل عليها وبواسطة برمجية مناسبة .2
 

30 25 20 15 10 5 0 ( )t s 
0,30 0,50 0,81 1,34 2, 22 3,63 6,00 (V)Ru 
0,03 0,05 0,08 0,13 0, 22 0,36 0,60  1V s Rdu

dt
 

 

د المعادلة التفاضلية التي يحقّ  .0.6    )قها التوتر بين طرفي الناقل األوميبتطبيق قانون جمع التوترات ج  )Ru t. 
)Rارسم البيان الممثل للدالة: .6.6    ) (u )Rdu

f
dt

   كتب معادلته الرياضيةاثم. 
 . Cسعة المكثفة و  Eاستنتج قيمة كل من القوة المحركة الكهربائية  .1.6   
25tالكهربائية المخزنة في المكثفة في اللحظة  حسب الطاقةا. 1.6    s . 
0t( في لحظة نعتبرها مبدأ لقياس األزمنة 6في الوضع ) Kنضع اآلن البادلة  .3  . 

د المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار .0.1    )ج  )i t . 
).حل المعادلة التفاضلية السابقة هو من الشكل  علما أنّ  .6.1    ) (1 )B ti t A e   جد العبارة الحرفية لكل من ، 

 .Bو A الثابتين        
 
 

-0-الشكل  
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-4-الشكل  
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✍ 

              التيار المار في الدارة بداللة الزمن، من أجل ثالث قيم مختلفة منحنيات تغيرات شدة  -1- يمثل الشكل .0
 :يتآلنة في الجدول االمدوّ  R' للمقاومة

 
 
      دائم ثم استنتج قيمة مقاومةبعبارة شدة التيار في النظام ال أرفق كل منحنى بالمقاومة الموافقة مستعينا .0.1    

  .rالوشيعة 
د قيمة ذاتية الوشيعة  :(3)باستغالل المنحنى .6.1     .Lج 
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