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 د 01و سا 10: املدة                                             العلوم الفيزايئية: مادة اختبار يف

 

 11من  1صفحة 

 تيين:آلعلى المترشح أن يختار أحد الموضوعين ا
 لالموضوع األو  

 (01 من 5الصفحة  إلى 01 من 0صفحات ) من الصفحة  15األول على يحتوي الموضوع 
 نقطة( 00) :الجزء األول
    نقاط( 10: )التمرين األول

 تسارع الجاذبية األرضية  :g ، نهمل تأثير الهواء في كامل التمرين     
 ويعلق Aنهايتيه في نقطة ثابتة إحدىمن  ثبتي .kثابت مرونته ،حلقاته غير متالصقةمهمل الكتلة، مرن نابض 

)ا صلباجسمفي نهايته الحرة  )S ،100تهكتل نعتبره نقطياm g(1-الشكل .) 
)على الجسمالمؤثرة ل القوى مث   (أ -1 )S التوازن  في حالة. 

0في حالة التوازن تعطى بالعالقة  0xاستطالة النابض  ن أنبي   (ب    

m g
x

k


. 

)جسمسحب الي الذي نعتبره مبدأ لقياس الفواصل، التوازن انطالقا من وضع  (2 )S  نحوشاقوليا 
0tفي اللحظةسرعة ابتدائية دون  تركي  و  في االتجاه الموجب mXبمسافةاألسفل      . 

)حركمتال التي تحققها فاصلةالمعادلة التفاضلية أوجد القانون الثاني لنيوتن بتطبيق  (أ     )x t. 
أن تحقق (ب    

m( ) cos
k

x t X t
m


 

    
 

 . السابقة للمعادلة التفاضلية الح 

)للجسم cEالحركية ةطاقالتغيرات  ةسادر سمحت  (3 )S  فاصلتهبداللةx  االهتزازأثناء 
)بالحصول على البيان     )cE f x 2-الموضح في الشكل. 

maxCEالعظمى  عبارة الطاقة الحركيةجد  أ(    
 

  
 mو  mX ،0:ةداللب       
حيث       

0

k

m
  . 

 :د  ج  اعتمادا على البيان  (ب    
 .mX عظمية(األفاصلة الالسعة ) -      
 .maxCEى عظمالالحركية  الطاقة -      

 

 0 -الشكل
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 7 -الشكل
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 11من  2صفحة 

 .0Tالذاتي هادور و  0نبض الحركة  -      
 للنابض. kثابت المرونة –      

 للحركةكتب المعادلة الزمنية ا (0 x f t. 
 

نقاط( 10) :التمرين الثاني  
 : مستخدمالتجهيز ال 

5Eالكهربائية مولد توتر ثابت قوته المحركة V،  جهاز راسم
1Cسعتها فارغة مكثفة ،االهتزاز ذو ذاكرة µF ،وشيعة ذاتيتهاL 

Rمقاومة متغيرة ،Rناقل أومي مقاومته، مقاومتها مهملة ،  
 .، أسالك التوصيلKبادلة

 تم تحقيق لدراسة تأثير المقاومة على نمط االهتزازات الكهربائية  
 (.  3–)الشكلالتركيب التجريبي 

  :التجربة األولى 
لراسم االهتزاز  الحساسية الشاقوليةوضبط  (1)في الوضع  Kبوضع البادلة  Cالتالميذ بشحن المكثفة من قام فوج  

1على /V div 10والمسح األفقي على /ms div فظهر على شاشته المنحنيين( )a و( )b(.  4-لشكل)ا 

  كيف تم ربط جهاز راسم  3–الشكلبي ن على  (0

)التوترين الكهربائيين تطور االهتزاز لمتابعة   )Ru t  
)و   )Cu t المكثفة. و األومي  الناقل بين طرفي كل من 
)انسب مع التعليل كل من المنحنيين (7 )a و( )b 

 الكهربائي الموافق.   لتطور التوتر        
)باستعمال المعادلة الزمنية للتوتر (أ -0 )Cu t   ، د حد 

بنسبة المكثفةالموافقتين لشحن  2tو 1tعبارتي اللحظتين
 .  للدارة ثابت الزمن على الترتيب بداللة %90و 40%

2من أن  أكدت (ب  1 1,79t t t       دثم حد 
      السابقة العالقة وباستغالل  2tو  1tبيانيا قيمة كل من   

 . Rواستنتج قيمة احسب قيمة   
  :التجربة الثانية 

0t ألزمنةقياس اوفي لحظة نعتبرها كمبدأ ل تماما  بعد شحن المكثفة       البادلة بنقل التالميذ آخر من فوجقامK 
)وتسجيل في كل مرة تغيرات التوتر الكهربائي (2) إلى الوضع )Cu t بين طرفي المكثفة من أجل عدة قيم للمقاومة

R  في الجدول التالي:  معطاة 
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 11من  3صفحة 

 . 5–الشكلالمنحنيات الموضحة في  علىالفوج حصل تف 
 ل. ما هو نمط االهتزازات في كل حالة؟ عل   (0
 انسب كل بيان للمقاومة المناسبة.  (7
0Rمن أجل (0  : 

 الكهربائي التوترأوجد المعادلة التفاضلية لتطور  (أ    
       ( )Cu t  .بين طرفي المكثفة بداللة الزمن 

 حل المعادلة التفاضلية السابقة هو (ب    
             ( ) cosCu t A Bt  . 
 بداللة مميزات الدارة.  Bو Aعب ر عن الثابتين         

 .  للوشيعة Lالذاتية احسب قيمةلالهتزازات و  0Tاستنتج قيمة الدور الذاتي (ج    
 )نقاط (06 :الثالثالتمرين 

І-  التموقع الدقيقفي لمنافسة النظام األمريكيGPS  ىسم  الم   وضع االتحاد األوروبي نظامه الخاص ،منهوالتحرر 
Galileo على ارتفاع حول األرضدائريا مكن اعتباره ي   امسار كل واحد منها يرسم اصطناعيا قمرا  33تكون من الم 

23616h km .من سطحها 
)أحد هذه األقمار االصطناعيةتتم دراسة حركة    )S والذي يمكن اعتباره  )الجيو مركزي( في المرجع المركزي األرضي 
 (. 6-الشكل) غاليليا 

 
 

 

 
 
 
 

T/قوة الجذبل الشعاعيةعبارة الكتب ا (0  SF  األرض تؤثر بهاالتي( )T  األصطناعي القمرعلى( )S  بداللة ثابت 
 hواالرتفاع TR، نصف قطر األرضSm، كتلة القمر االصطناعيTM، كتلة األرضGالكوني التجاذب     

 الهومث  
 . 6-الشكل على     

)رقملل vالمدارية ، أوجد العبارة الحرفية للسرعةالمحددمرجع البتطبيق القانون الثاني لنيوتن في  أ( -7  )S 
 ثم احسب قيمتها. h، وG،TM،TRبداللة:      

)االصطناعي حركة القمرل Tدورالحرفية لل عبارةال اكتب (ب     )S  بداللةTR  ،h ،v  احسب قيمته. ثم 
 .إجابتك ربر   ؟ اهل يمكن اعتبار هذا القمر جيومستقر   (ج    

 القمر االصطناعي
n

 6-الشكل

( )S

  رضألا

TR

( )T

TM
h

5-الشكل  
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 11من  4صفحة 

245,972ى:ـيعط    10TM kg  ،6371TR km،116,67 10G SI . 
 II-  جراءمتحررة من  تولد طاقة بطاريات نووية على ات األخرى والمعد   صطناعيةالا ألقمارل محركات التوجيهتعتمد  

238 عالمش   نيومو البلوت ةأنوي من جسيمات انبعاث   

94Pu ،  لهتفكك الثابت . 
 لتفكك  ةالمنمذج التحول النووي  معادلةكتب ا (0 

Aللحصول على نواة اليورانيوم 238 نواة البلوتونيوم   

Z U . 
 األنوية  عددن أن المعادلة التفاضلية التي تخضع لها بي   (7 

 :الشكل من هي238 للبلوتونيوم dNالمتفككة   

   0
d

d

dN
N N

dt
     0حيثN هو عدد أنوية 

 عة.المش  نة في العي  االبتدائية البلوتونيوم   
 التفاضلية من  ذا كان حل هذه المعادلةإ (0 

): الشكل    )    t

dN t A e B. 
 ما المدلول الفيزيائي. Aو  ،B:أوجد عبارة الثوابت   
 ؟Bو لكل من    

d)(نمثل (0 
d

dN
f N

dt
  ( 7-الشكل)فنحصل على البيان. 

 . 0Nو ينابتتي الثاستنتج قيم البيان باستغالل -أ     
 حسب قيمته. اعة و للعينة المش   t½ف زمن نصف العمرعر  -ب     

1,2mاالصطناعية على كتلة بطارية أحد األقمارتحتوي  (5    kg 238من

94 Pu . 
888 مقدارها استطاعة كهربائية متوسطة اشتغالها لبطارية خالل مدةهذه اقدم ت         eP W 60 بمردود%r  . 

  . mحسب الطاقة الكلية الناتجة عن التفكك الكلي للكتلةا (أ       

 .اشتغال البطاريةاستنتج مدة  (ب       
238   ى:ـيعط    

92( ) 238,04768m Pu u ،( ) 234,04095A

Zm U u  ،4

2( ) 4,00150m He u 
                21 931,5 /u MeV c   ، 23 16,02 10AN mo     ،  131 1,6 10MeV J  

 نقاط( 16) :الجزء الثاني    
 نقاط( 16) :التمرين التجريبي    
   I-   ر محلوال  مائيا  ض  ح  ن( )S 3لحمض االيثانويكCH COOH 0,60بإذابة كتلةm g  من حمض االيثانويك 

1,0Vحجم النقي في       L  .من الماء المقطر 
)للمحلول نقيس الناقلية النوعية    )S 25في درجة الحرارة C 2فنجدها 11,64 10 S m     . 
 اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث بين حمض االيثانويك النقي والماء.  (أ -0

 ؟حمض لثنائية وأساس لثنائية أخرى  أو حمض وأساسه المرافقهل التفاعل السابق تم  بين:  (ب    

 2 -الشكل

1

10  2010dN noyaux

 10 110ddN
noyaux s

dt
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 11من  5صفحة 

)للمحلول cاحسب التركيز المولي (ج     )S . 
م جدوال  لتقدم التفاعل الحادث في المحلول (أ -7 )قد  )S . 

د  عبارة التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم (ب    3ج  f
H O    في المحلول( )S بداللة   والناقليتين الموليتين 

   الشارديتين        
3CH COO

   و
3H O

  . 
)للمحلول الحمضي pHاستنتج قيمة الـ (ج    )S . 
r,اكتب عبارة كسر التفاعل النهائي (أ -0 fQ للتفاعل الحادث في المحلول( )S  :وبي ن أنها تكتب على الشكل 

          
2

,

10

10

pH

r f pH
Q

c







 

 للتفاعل السابق. ماذا تستنتج؟  Kاحسب ثابت التوازن  (ب   

II-  0نحقق مزيجا متساوي الموالت يتكون من( )n mo  من 

3CHحمض االيثانويك النقي     COOH 0مع( )n mo  من 
3كحول صيغته الجزيئية المجملة     7C H OH . 

 سم  التفاعل الحادث في المزيج وأذكر خصائصه.  (0
 اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث.  (7

 للحمض المتبقى m( تغيرات الكتلة8-يمثل البيان )الشكل (0

 . tأثناء التفاعل بداللة الزمن   

د التركيب المولي للمزيج عند التوازن الكيميائي.  (أ      حد 

د من بين الصيغتين التاليتين:  (ب      احسب مردود التفاعل وحد 
        3 2 2CH CH CH OH    3؛ 3CH CHOH CH   مع التعليلصيغة الكحول المستخدم ، . 

 اكتب الصيغة نصف المنشورة للمركب العضوي الناتج واذكر اسمه.   (ج    
2,25Kعند حدوث التوازن الكيميائي حيث ثابت التوازن للتفاعل السابق  (أ -0 0,1، نضيفmo من الماء إلى 

د جهة تطور حالة الجملة.  rQاعتمادا على كسر التفاعلالمزيج التفاعلي.         حد 

د التركيب المولي للمزيج عند التوازن الكيميائي الجديد. (ب      حد 

المعطيات:      
3

2 14,1
CH COO

mS m mo 

     ، 
3

2 135,0
H O

mS m mo 

      
             1( ) 12M C g mo     ، 1( ) 16M O g mo     ، 1( ) 1M H g mo   

 
 
 
 

 انتهى الموضوع األول

( )         m g

 8–الشكل
( )t h0

2

0m

 حمض
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 11من  6صفحة 

 الموضوع الثاني
 (01 من 01 الصفحة إلى 01 من 6صفحات ) من الصفحة  15الثاني على يحتوي الموضوع 

 

 نقطة( 14الجزء األول: )
 نقاط( 14) التمرين األول:

، يلجأ العلماء إلى طرائق وتقنيات مختلفة تعتمد أساسا على قانون التناقص االشعاعي الصخوربعض لتقدير عمر    
 من بين هذه التقنيات تقنية التأريخ بواسطة اليورانيوم.

238تتفكك أنوية اليورانيوم المشع

92U  وفق سلسلة من التفككات تلقائيا و 

 نمذج بالمعادلة التالية: ت  ي توال 
238 206

92 82U x y Pb     
و ما المقصود بـ   (أ-1  ؟ 

 .yو xالعددين  قيمتي   ، أوجدبتطبيق قانوني االنحفاظ (ب   
238بفرض أن عينة صخرية تحتوي على اليورانيوم  (2

92U  0)فقط لحظة تشكلهاt  ) التي نعتبرها لحظة بداية 
206التأريخ وأن الرصاص     

82 Pb 238في العينة ناتج عن تفكك اليورانيوم  الموجود

92U .فقط 
238 يورانيوممن الكتلة االبتدائية لل % 31تساوي  206تكون النسبة المئوية الكتلية للرصاص  mtالقياس عند لحظة

92U  
  tلحظة أن كتلة الرصاص في العينة عند  بتطبيق قانون التناقص االشعاعي، أثبت - 

 تعطى بالعالقة:   

   
    0,866 0 1 t

Pb Um t m e        
 . 232ثابت التفكك لليورانيوم  حيث 

    1-الشكل الموضح في البيان مثلي   (3
  تغيرات كتلة الرصاص المتشكل بداللة     
الزمن      Pbm f t. 
 جد:  بيانالاعتمادا على    

 االبتدائية  232عدد أنوية اليورانيوم  (أ
    (0)UN  في العينة المدروسة 

 .232لليورانيوم  1/2tزمن نصف العمر  (ب   
 .حسابيا من النتيجة ، ثم تحققنةالعي   بيانيا عمر نعي   (ـج   

238ر تواجد اليورانيوم فس   (4

92U  يومنا هذا. إلىفي القشرة األرضية 
      

94,5عمر األرض  ى:ـيعط       10t ans   23دروڤا، عدد أفو 16,02 10AN mol  
 

 0–الشكل 

 

( )Pbm g

 

 

9( 10 )t ans  
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 11من  7صفحة 

 

 ط(انق 14) التمرين الثاني:
 :كون منتوالم  2-نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل 

 . E قوته المحركة الكهربائية الكهربائي، مولد مثالي للتوتر -
 . Cسعتهامكثفة فارغة  -
 .متغيرة Rناقل أومي مقاومته -
 .، مقاومتها مهملةLوشيعة ذاتيتها  -
 . kبادلة -

0tفي اللحظة ( 1)في الوضع  kنضع البادلة  (1 s. 
 ؟ماهي الظاهرة التي تحدث في الدارة أ(

 .cu ،Ruواتجاه التوترين المار في الدارة لتيار الكهربائي االصطالحي ل تجاهاالوضح بأسهم  ب(
التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة بتطبيق قانون جمع التوترات، اكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها (أ -2 Cu t 

من الشكل : حال السابقةتقبل المعادلة التفاضلية  (ب      t

Cu t A Be   
A،حيث:         0B B، .مقادير ثابتة يطلب تحديد عباراتها بداللة المقادير المميزة للدارة 

 في جملة الوحدات الدولية. باستعمال التحليل البعدي، أوجد وحدة قياس المقدار (ج     

cالعالقتين: بياني  صة من رسم امكنت برمجية خ (3
R

du
u f

dt

 
  

 
و  CE g t  الممثلين على الترتيب في 

الشكلين      3 و 4. (cE  تمثل الطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظةt) 

 باستغالل البيانين أوجد:
 .للدارةثابت الزمن  (أ  
 . Eالقوة المحركة الكهربائية للمولد (ب  

7–الشكل   

 

 0–الشكل

 

 0–الشكل

 



 

 7102/ بكالوراي  تقين رايضي: رايضيات، الشعبةة / العلوم الفيزايئي: مـادة اختبار يف

 11من  8صفحة 

 .Cسعة المكثفة  (ج  
 . Rمقاومة الناقل األومي (د  
0Rبعد إتمام شحن المكثفة، نجعل مقاومة الناقل األومي ) (4 ( ونضع البادلة في الوضع )عند2 ) 

0t اللحظة      s. 
كتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر الكهربائي ا أ(    Cu t .بين طرفي المكثفة 
بي ن أن:  ب(    

1
cos( )Cu t A t

LC
  حال للمعادلة

 التفاضلية السابقة ثم حدد عبارة كل من الدور الذاتي
)0لالهتزازات  )T  والعددA بداللة المقادير المميزة للدارة 

تغيرات الطاقة  5-يمثل البيان الموضح في الشكل جـ(   
)المخزنة في المكثفة  )cE t .بداللة الزمن 

 باستعمال البيان استنتج قيمة:        
)0الدور الذاتي -       )T .لالهتزازات 

)ذاتية الوشيعة  -       )L. 
 

 نقاط( 16) :التمرين الثالث
اليوريــا أو البولــة     2 2

CO NH ،وتتفكــك ذاتيــا وفــق تفاعــل  تتواجــد فــي فضــالت الكائنــات الحيــة هــي مــن الملوثــات
4NH شوارد األمونيومبطيء وتام ينتج عنه    وشوارد السياناتCNO :وفق معادلة التفاعل التالية 

)(CNO  (aq)NH (aq))CO(NH -

422 aq  
I-   100ر حجما حض  لمتابعة تطور هذا التحول نV mL  2من محلول اليوريا تركيزه 12,0.10 .c mol L  

50ونضعه في حمام مائي درجة حرارته     C نقيس الناقلية النوعية للمحلول عند أزمنة مختلفة )نهمل تأثير ثم 
3Hالشوارد     O وOH  .)في ناقلية المحلول 
 للتفاعل. maxxد قيمة التقدم األعظمي لتفاعل الحاصل ثم حد  اأنشئ جدوال لتقدم  (1
4NHاكتب عبارة تركيز شوارد األمونيوم  (2 

 للمحلول والناقليات المولية الشاردية. بداللة الناقلية النوعية  
4NHاكتب العالقة بين تركيز شوارد  (3 

 .Vوحجم المحلول xالتفاعل  في المحلول وتقدم 
 xوتقدم التفاعل  استنتج العالقة بين الناقلية النوعية  (4

 .عند نهاية التفاعل maxالناقلية العظمى واحسب قيمة   
 بالعـالقـة: يعطـى tاللحظـة  فـيالتفاعل  قـدمت أثبـت أن   (5

                   
max

max

( )
( )

t
x t x
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 منحنى تطور تقدم التفاعل بداللة الزمن. 6-يمثل الشكل (6
 السرعة الحجمية للتفاعل ثم  كتب عبارةا (أ   
 ن اعتمادا على المنحنى كيفية تطورها مع الزمن.بي        
 بيانيا. قيمته ، ثم حدد1/2tالتفاعل عرف زمن نصف  (ب   
4NHحسب تركيز شوارد ا (7 

 عند نهاية التفاعل. المتشكلة 
II- 4للتحقــق مــن تركيــز شــوارد االمونيــومNH 

المتشــكلة عنــد  
10Vنعـــــاير حجمـــــا  ،الســـــابق التفاعـــــل نهايـــــة mL  مـــــن

 بواســــطة محلــــول هيدروكســــيد الصــــوديوم المحلــــول الســــابق
2 تركيـــــزه المـــــولي 11.10 .bC mol L  التكـــــافؤ  يحـــــدثف

20bEVقدره  عند إضافة حجم  mL. 
 .تخطيطي أذكر البرتوكول التجريبي المناسب لهذا التفاعل مدعما إجابتك برسم (1
 المعايرة.المنمذجة لتحول اكتب معادلة تفاعل  (2
 احسب تركيز شوارد االمونيوم في المحلول. (3
 (.I-7قارن قيمتها مع المحسوبة سابقا في السؤال ) (4

050عند الدرجة ى:  ـيعط C:   
4

2 111,01 . .
NH

mS m mol 

    2و 19,69 . .
CNO

mS m mol 

  
 

 نقاط(: 16) الجزء الثاني
 نقاط(: 16التمرين التجريبي )

 نهمل في كامل التمرين تأثير الهواء 
29,81ونأخذ /g m s 

قصد دراسة تأثير قوة االحتكاك على طبيعة حركة جسم 
) صلب )S كتلته m،   نقطةمن نتركه A  أعلى

1ABوطوله زاوية ميله  مستوي مائل، m  دون
 وفق خط الميل األعظم باتجاه  ليتحرك سرعة ابتدائية

 (7-)الشكل  .Bالنقطة 
 
 
 
 

𝐴 

(𝑠) 

 

𝐵 

𝐷 
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𝑥 
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I. الدراسة التجريبية : 

 ، الكاشط الذي ينزلق عليه الجسمبتغيير الورق  fمن شدة قوة االحتكاك نغير في كل مرة
 على النتائج التالية: نالحصفت
 

2,0 1,5 1,0 0,5 ( )f N  
0,9 1,9 2,9 3,9 2( / )a m s  

)تسارع مركز عطالة الجسم aأوجد عبارة ،انون الثاني لنيوتنبتطبيق الق (1 )S. 

) تسارع مركز عطالة الجسم aأرسم البيان الممثل لتغيرات (2 )S بداللة شدة قوة االحتكاكf  . 
1باختيار السلم : 0,25cm N   ،21 0,5 /cm m s 

 .m وكتلة الجسم أوجد قيمة زاوية الميل (3
)جسم)مثل الحصيلة الطاقوية للجملة  (4 )S) بين الموضعينAوB. 
)بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة )جسم (5 )S): 

2,19وأحسب قيمتها من أجل  fأوجد عبارة شدة قوة االحتكاك أ( /Bv m s 
 السابقة.fتأكد بيانيا من قيمة ب( 

II. يغادر الجسم ( )S النقطةB  ليسقط على األرض عند
  .7-أنظر الشكل ،Dالنقطة

   yvو xvمركبتي  شعاع السرعة تغيرات بياني   2-يمثل الشكل

)في المعلم  , )ox oy
 

 بداللة الزمن. 
 

 اعتمادا على البيانين: 

) د طبيعة حركة الجسمحد   (1 )S  في المعلم( , )ox oy
 

 . 
 .Dxوالمدى hأوجد قيمة كل من االرتفاع (2
) أوجد قيمة سرعة الجسم (3 )Sعند النقطةD. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الموضوع الثانيانتهى 
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