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 9من  3صفحة 

 نقاط) 06(التمر�ن الثالث: 
رة كلع�ة الكرة الحدید�ة تعتمد على رمي الالعب للكرة الحدید�ة �اتجاه 

 كر�ة خشب�ة صغیرة ذات لون ممیز. الهدف وهي
 رة الهدفك داخلها منفي البدا�ة �قوم الالعب برسم دائرة صغیرة یرمي 

  .10mو 6m على مسافة محصورة بین 
 
 

ألجل وضعھا الحدیدیة  ةكرال دراسة حركةلى إ التمرینیھدف ھذا 
 . كرة الھدفمن  ما یمكن أقرب

 

 

 معطیات:
  29,8: الجاذب�ة األرض�ةحقل شدةg m s−=  ؛⋅
 :710 كتلة الكرة الحدید�ةm g= ؛  
  :8,9المسافة األفق�ةOD m=. 

 

 

 على     �قع  Aمن موضع كرة الهدفبیده �اتجاه  mحدید�ة كتلتهاكرة  رميداخل الدائرة و�"�اسین" �قف الالعب    .1
1,4hارتفاع           m= و�سرعة ابتدائ�ة عن سطح األرض  
     1

0 8Av v m s−= =  مع  αشعاعها زاو�ةحامل �صنع  ⋅
 وعند مرورها �أقصى ارتفاع (الّذروة) تبلغ  األفق     

16mسرعتها s−⋅ الموضع لتسقط الكرة على األرض فيB 
 . )4لشكل(ا     

 

  .انعتبرها سقوطا حرً  BوAحركة الكرة بین الموضعین          
)المتعامد لحركة مركز عطالتها في المعلم یتینالزمن تینمعادلال , )Ox Oy
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 اذكر المرجع المناسب لدراسة حركة الكرة.    .1.1
   ."نعتبرها سقوطا حرا BوAحركة الكرة بین الموضعین " الجملة اشرح    .2.1
)على المحورین  المعادلتین الزمنیتین للسرعة ِجد   . 3.1 )xv t و( )yv t.  
 .αاحسب زاو�ة القذف   .4.1
   .OBثم استنتج المسافة األفق�ة Bلى الموضعإد زمن وصول الكرة جِ    .5.1

 تواصل مسارها �حركة مستق�مة و  BDمسافة كرة الهدفالذي ی�عد عن  Bالكرة الحدید�ة في الموضع تسقط   .2
  وحیدةلى احتكاك مع أرض�ة الملعب �كافئ قوة إ. تخضع الكرة Cلتتوقف في الموضع كرة الهدف�اتجاه أفق�ة      

12,78شدتها      Nf 1 ي:ه Bسرعتها في الموضع وأن =
0 6Bx xv v m s−= = ⋅. 

 ركتها. ثم استنتج طب�عة حالحدید�ة د ع�ارة تسارع مركز عطالة الكرة جِ  ،بتطبیق القانون الثاني لنیوتن   . 1.2   
 التي تقطعها الكرة على المحور االفقي.  BCاحسب المسافة   .2.2   
5بین كرة الهدف والكرة الحدید�ة dمسافةكون الت ماندع هدفهالالعب  قق�ح   .3.2    15cm d cm≤  . ھل حقق ≥

 الالعب ھدفھ؟             
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 9من  4صفحة 

 نقاط) 06(الجزء الثاني: 
 نقاط) 06( التمر�ن التجر�بي:

توصي منظمة الصحة العالم�ة بتناول جرعات كاف�ة من یود البوتاسیوم غیر المشع 
( )KI عن طر�ق الفم حتى تتش�ع الغدة الدرق�ة �الیود المستقر مما یوفر وقا�ة

 المشع. 131األشخاص عند تعرضهم للیود
)ی�اع یود البوتاسیوم المستقر  )KIفي الصیدل�ات على شكل أقراص. 

 

130mأكد من الّداللة المسجلة على عل�ة الدواءلى التإیهدف هذا التمر�ن  mg= والدراسة الحرك�ة.  
 
 

 :�عطى
 لیود البوتاسیوم الكتلة المول�ة الجز�ئ�ة: ( )KI 166 1M g mol−= ⋅.  

1نقوم �سحق قرص واحد من العل�ة ونذی�ه في حجم  100V mL=  من الماء المقطر فنحصل على محلول لیود البوتاسیوم
 . 1cتركیزه المولي

tنمزج في ب�شر في اللحظة 25وعند درجة حرارة =0 C°2، حجما 100V mL= األكسیجیني  ءمن محلول الما( )2 2H O aq
1-تركیزه المولي

2 0,1c mol L= )مع المحلول المحضر سا�قا لیود البوتاسیوم ⋅ ) ( )( )I−++K aq aq  و�وجود قطرات من
  محلول حمض الكبر�ت المركز وننمذج التفاعل الّتام الحاصل في الوسط التفاعلي �المعادلة:

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 3 2 2H O 2I 2H O I 4H O (1)− ++ + = +aq aq aq aq ........ 
 

 ألكسدة واإلرجاع.لاكتب المعادلتین النصفیتین   . 1
 ائي ر عن كم�ة مادة ثنأنشئ جدوال لتقدم التفاعل ثم عبّ   . 2

 .xالیود المتشكل بداللة تقدم التفاعل     
 مّكنت المتا�عة الزمن�ة للتحول الك�م�ائي عن طر�ق    .3

 معایرة كم�ة مادة ثنائي الیود المتشكل من رسم      
 ).4الب�اني (الشكل المنحنى     

 ثم  maxxاستخرج ب�ان�ا ق�مة التقدم األعظمي   .1.3   
 د. حِ استنتج المتفاعل المُ            

 . 1cاحسب التركیز المولي  .2.3    
 احسب كتلة یود البوتاسیوم في المحلول  .3.3    

 المحضر ثم تأكد من الّداللة المسجلة على العل�ة.        
1عند للمز�جد التركیب المولي جِ     .4 22t t=  

1حیث       2t .زمن نصف التفاعل 
0ثم احسب ق�متها في اللحظتین −Iاختفاء النوع الك�م�ائي اكتب ع�ارة سرعة    .5 0t 1و = 9t min= . 
 .العامل الحركي المسؤول عن تطور السرعةاذكر     .6

 انتهى الموضوع األول
 

. التطور الزمني لكمیة مادة ثنائي الیود 4الشكل  

( )
2

2
I 10n mmol−×

( )t min
0 3

6,5
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 9من  5صفحة 

 

 الثاني الموضوع
 )9من  9إلى الصفحة  9 من 5) صفحات (من الصفحة 05على ( لثانيا�حتوي الموضوع 

 نقطة) 14(الجزء األول: 
 نقاط) 04(التمر�ن األول: 

قد تتلوث  ،المأكوالت الصح�ةَ�اِنْخ معروفة في الجزائر بن�ات "السلق"، أحد أهم السَّ 
المشع إذا  131�عض العناصر المشعة كالیود مثال وتعتبر الس�انخ غیر ُملَوثة �الیودبِ 

 في الكیلوغرام الواحد كحد أقصى مسموح �ه. 2000Bqال یتعدى Aكان نشاطه
المشع في عینة  131التناقص اإلشعاعي للیودأراد فر�ق من العلماء ال�ا�انیین دراسة 

ثة �ه وتحدید المدة التي یجب  أن َوَرَد إلیهم  �عد ،لتناولها انتظارهامن الس�انخ الُمَلوَّ
وم ی عن طر�ق وسائل االعالم التي غطت الكارثة النوو�ة لمحطة فوكوش�ما ال�ا�ان�ة

قد  المزارعي أصاب نَّ معدالت التلوث �اإلشعاع النووي الذإ"  2011مارس  11
 ." مرات المعدالت المسموح بها 10تجاوز في �عض األح�ان 

 

 الكیلوغرام الواحد. في 15020Bqو 6100Bqالمشع في الس�انخ بین 131تراوح نشاط الیودی معلومة:

طورب�ان ت ُمثِّلو 
0

Nln
N

 
 
 

 )1(الشكلالمشع  131للیود tبداللة الزمن 

عدد األنو�ة Nعدد األنو�ة االبتدائ�ة في العینة المشعة و 0Nحیث:
 .tفي اللحظة هذه العینة المت�ق�ة في

 وسائل اإلعالم:  عناشرح الجملة الواردة    .1
 قد  المزارع نَّ معدالت التلوث �اإلشعاع النووي الذي أصاب" إ    

 ."لمسموح بهاا المعدالت مرات 10تجاوز في �عض األح�ان       
131ینتج عن تفكك نواة الیود   .2

53 I  الكز�نون نواةXeA
Z ياشعاعنمط بβ − 

131نواة الیود تفكك اكتب معادلة    . 1.2    
53 I ق�مة كل من وعیِّنA وZ  

1عالقة بینال ، ِجدعلى قانون التناقص اإلشعاعي ااعتماد    .2.2    
2

t زمن نصف العمر وλ  ثابت النشاط 
 االشعاعي.          

1زمن نصف العمرق�مة ِجْد  ،)1(الشكلي الب�انالمنحنى �استغالل    . 3.2     
2

t المشع. 131للیود 
 نعتبرها مبدأ  في لحظة 8Bqمأخوذة من مكان الحادث الق�مةال 1gأعطى ق�اس نشاط لعینة من الس�انخ كتلتها    .3

 لق�اس األزمنة.     
 .131ُملَوثة �الیودالمن الس�انخ  1kgالمتواجدة في عینة كتلتهاالمشع  131للیود 0Nاحسب عدد األنو�ة   .1.3  
ة زمن�ة ِجدْ     .2.3    لتناول الس�انخ. نتظارهایجب ا أصغر ُمدَّ
د تار�خ بدا�ة استهالك هذه الس�انخ علما أنَّ نتائج فر�ق ال�حث كانت في تار�خ      .3.3     .2011مارس  11حدِّ
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 9من  6صفحة 

 نقاط) 04( التمر�ن الثاني:
 مكثفة.و  مثالي كهر�ائي مولد كل من ممیزاتإیجاد ق�م  الهدف:

 

مولد كهر�ائي والمتضمنة  2الشكلالموضحة �بتركیب الدارة الكهر�ائ�ة  ،العلوم الفیز�ائ�ة رفقة فوج من متعلم�هقام أستاذ 
100Rأومي مقاومتهوناقل فارغة  للتوتر الثابت، مكثفة = Ω. 

 

0tاللحظةفي  Kغلق القاطعة مَّ تَ   على تم الحصول ،�واسطة راسم اهتزاز ذو ذاكرةو  =
)التوتر الكهر�ائي بین طرفي المكثفة بداللة الزمن طورتل المنحنى الب�اني )Cu f t= 

 ).3(الشكل
 .المكثفةو  الكهر�ائي للتوتر الثابتمولد ال اذكر ممیزات    .1
 ).3وضح على الدارة ك�ف�ة ر�ط راسم االهتزاز لمشاهدة المنحنى الب�اني (الشكل   .2
)الكهر�ائيشدة الت�ار ع�ارة ِجْد     .3 )i t  بداللة سعة المكثفةالمار في الدارةC والتوتر الكهر�ائي بین طرفي المكثفة 

      ( )Cu t. 
    الشكل: من Cuُوِجَد أن المعادلة التفاضل�ة للتوتر ،بتطبیق قانون جمع التوترات وقانون أوم   . 4

      ( )C
C

du u t
dt

α β+ ⋅  .βو αالثابتین . ِجْد ع�ارة كل من =

  المكثفة.و لمولد ا ِجْد ق�م ممیزات  .  5
)ومثل عل�ه ك�ف�ا المنحنى 3أعد رسم الشكل     .6 )Cu f t=  في حالة استبدال الناقل األومي السابق بناقل أومي 

'مقاومتهآخر         200R = Ω.    
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 9من  7صفحة 

  نقاط) 06( :الثالثالتمر�ن 
  .مهما كانت كتلتها " في الفراغ " لجم�ع األجسام نفس حركة السقوط الشاقوليفرض�ات الم�كان�ك حدى إ

 : القوى الناتجة عن الموائع هي سبب اختالف سرعات للتحقق من هذه الفرض�ة ُأنجزت عدة تجارب وكانت نتائجها أنَّ
  سقوط األجسام نحو األرض.

أراد فوجان من المتعلمین أن ُینجزا تجر�تین للتحقق من هذه النتیجة، ولهذا الغرض استعمال أنبو�ین زجاجیین لهما 
)الطول نفسه وكر�تین )A و( )B الحجم متماثلتین فيSV والكتلةm 4(الشكل.( 

 

   معط�ات:
  6 :كرةكل حجم 32,57 10SV m−=  ؛ ×
 36,0 :كتلة كل كرة 10m kg−=  ؛×
  11,3 للهواء:الكتلة الحجم�ةair g Lρ −=  ؛⋅
  :29,8شدة حقل الجاذب�ة األرض�ةg m s−= ⋅. 

 

)الُكر�ةَترك أحد المتعلمین  الفوج األول: )A تسقط شاقول�ا من ارتفاعh  في
ةنعتبرها مبدأ لق�اس األزمن في لحظة األنبوب الزجاجي �عد تفر�غه من الهواء

0t 0,40Atمدة السقوط �م�قات�ةق�ست و  = s=   
 

)لكر�ةا عطالةمركز  Gعلى ط�قةَمثِّْل القوى الخارج�ة الم   .1 )A .أثناء سقوطها الشاقولي 
)القانون الثاني لنیوتن، ِجْد المعادلة التفاضل�ة للسرعةبتطبیق    .2 )zv t .واستنتج طب�عة الحركة 
 .h احسب االرتفاع    .3
    .مهما كانت كتلتها " في الفراغ " لجم�ع األجسام نفس حركة السقوط الشاقولي الفرض�ة ناقش صحة.    4
 

)الكر�ةَترك أحد المتعلمین : الثانيالفوج  )B شاقول�ا من االرتفاع تسقطh  في األنبوب الزجاجي المملوء �الهواء فكانت
1,1Btمدة السقوط s=. سرعة الكر�ة خالل الزمن فتحصل على الب�ان تطورتجهیز مناسب تم تسجیل ب( )=zv f t 

 ).5(الشكل
 

0:في اللحظات لكر�ةاعطالة مركز  Gعلى ط�قةَمثِّْل القوى الخارج�ة الم   .1 0t =،1 0,16t s= 6وt. 
)تحققها سرعة الكر�ة يِجْد المعادلة التفاضل�ة الت   .2 )zv t قوة االحتكاك مع الهواء من الشكل: �اعت�ارzf kv= −

 

   
 .معامل االحتكاك kحیث     

 مركز عطالة الكر�ة في ل thaالنظري التسارع احسب    .3
0tاللحظة       تتوافق مع الق�مة  tha، ثم تحقق أن ق�مة=
 في اللحظة نفسها. expaالتجر�ب�ة للتسارع     

 عامل م ِجْد ق�مة ،اعتمادا على المعادلة التفاضل�ة والب�ان   .4
 .kاالحتكاك     

ر الفارق الزمني َبْیَن لحظتي وصول    . 5  فسِّ
 إلى مستوي نها�ة السقوط. Btو Atالكر�تین      
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 9من  8صفحة 

 نقاط) 06( الجزء الثاني:
 نقاط) 06( التمر�ن التجر�بي:

)األسكور��كحمض  عملُ�ست )6 8 6C H O لمنع وعالج �عض األمراض و�عرف �فیتامینC ،
على شكل  َكُمَكمِّل غذائي وُ��اع في الصیدل�اتالفراولة ... و  البرتقال، الطماطمیتواجد في 

  .أقراص
 

 البرتقال. المستخلص من  Cوفیتامین االصطناعي Cفیتامیندراسة محلول الهدف: 
 

 : یعطى
  الجز�ئ�ة لحمض األسكور��كالكتلة المول�ة:( ) 1

6 8 6C H O 176M g mol−= ⋅.   
 

  :االصطناعي Cفیتامین .1
ر حجما      200Vُنَحضِّ mL=  25رارةحمن محلول مائي لحمض األسكور��ك في درجة C انطالقا من كتلةm  
2لمسحوق الحمض فنحصل على محلول مائي تركیزه المولي       11, 42 10c mol L− −= × 3,0pHو   ⋅ =. 

 األدوات المخبر�ة والمواد الك�م�ائ�ة اآلت�ة: قائمةإل�ك     .1.1  
 

 المواد األدوات
 حوجالت ع�ار�ة: −

100mL200؛mL500؛mL 
 0,1gمیزان رقمي بتقر�ب −
 سحاحة مدرجة −
 يمخالط مغناط�س −
 نابیب اخت�ارأ −
 مخ�ار مدرج −
 )جفنةزجاج الساعة( ؛ حامل؛قمع −
 ب�اشر �سعات مختلفة −

 ماء مقطر −
)هیدروكسید الصودیوممحلول  − ) ( )( )+ -Na HOaq aq+ 
 عصیر ح�ة البرتقال −
2حمض الكبر�ت  − 4H SO 
)محلول حمض اإلیثانو�ك  − )3CH COOH aq 
3 تركیزه محلول ثیوكبر�تات الصودیوم − 15 10 mol L− −× ⋅ 
)محلول ثنائي الیود − )2I aq  3تركیزه 15,3 10 mol L− −× ⋅ 
)حمض األسكور��كمسحوق  − )6 8 6C H O s )فیتامینC( 
 كاشف ملون  −

 لتحضیر المحلول السابق. (األدوات والمواد، خطوات العمل)اقترح بروتوكوال تجر�ب�ا          
 اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الك�م�ائي الحادث بین حمض األسكور��ك والماء المقطر مبینا الثنائیتین   . 2.1  

 المشاركتین في التفاعل.حمض/أساس          
 أنشئ جدوال لتقدم التفاعل وَ�یِّْن أنَّ التفاعل المدروس غیر تام.   .3.1  

ــــ:  حمض/أساس للثنائ�ة aKالحموضة ع�ارة ثابت بیِّن أنَّ    .4.1   تعطى بــ
10 (1 )

f
a pH

f

K
τ

τ
=

⋅ −
  

 النس�ة النهائ�ة للتقدم.  �مثل fτحیث         
 حمض/أساس.للثنائ�ة  apKاحسب الـ  . 5.1  
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 :المستخلص من البرتقال Cفیتامین . 2
170كتلتها ح�ة برتقالنستخلص من       g 82هحجم عصیراV mL=. 

 معایرة تتم على مرحلتین: عمل�ة لتحدید كتلة حمض األسكور��ك في هذه البرتقالة نقوم �     
 المرحلة األولى:

ة حجما - 1نأخذ ِ�ماصَّ 10V mL= نائي كم�ة من ثبوفرة حصل عل�ه ونضعه في ب�شر ونضیف إل�ه تمن العصیر الم
)الیود )2I 2حجمها 10V mL=  3تركیزه الموليو 1

2 5,3 10c mol L− −= × ، مما یؤدي إلى أكسدة حمض األسكور��ك وفق ⋅
 المعادلة التال�ة:   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )+
6 8 6 2 6 6 6C H O + I = C H O + 2I + 2H−aq aq aq aq aq 

 المرحلة الثان�ة:
)نعایر ثنائي الیود - )2I المت�قي بواسطة محلول ثیوكبر�تات الصودیوم( ) ( )( )+ 2-

2 32Na S Oaq aq+ تركیزه المولي
3 15 10c mol L− −= × 8,7EVفكان الحجم الالَّزم للحصول على التكافؤ ⋅ mL= . 

 عایرة. ارسم التركیب التجر�بي الخاص �عمل�ة الم قائمة السا�قة،مستعینا �األدوات والمواد المناس�ة الواردة في ال   .1.2  
)اكتب معادلة تفاعل المعایرة الحادث بین ثنائي الیود   .2.2   )( )2I aq  شوارد ثیوكبر�تاتو( )( )2

2 3
-S O aq  َّعلما أن   

)الثنائیتین المشاركتین في التفاعل هما:          ) ( )2 2
4 6 2 3

- -S O S Oaq aq و( ) ( )2I I−aq aq. 
  1nكم�ة مادة حمض األسكور��ك ِجْد كم�ة مادة ثنائي الیود المتفاعلة مع حمض األسكور��ك واستنتج.   3.2  

 من عصیر البرتقال. 10mLالموجودة في         
 ِجْد كتلة حمض األسكور��ك في البرتقالة المدروسة..   4.2  
1000�حتوي على 1000C(قرص فیتامینیوم�ا  1000Cَوَصَف طبیب لمر�ض تناول قرص من فیتامین.   5.2   mg  

 .1000Cفیتامین التي تعادل قرصِجْد كتلة البرتقال  من حمض األسكور��ك)،         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انتهى الموضوع الثاني


