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 8من  1صفحة 

⋑ 
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  B لبوس

   A لبوس

 سحابة

 األرض

. رسم تخطيطي للصورة 1الشكل   
 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 (8من  0إلى الصفحة  8من  1صفحات )من الصفحة  40يحتوي الموضوع األول على 
 نقاط( 40) التمرين األول:
، قتلت الصاعقة فريق كرة 1998أكتوبر  72هل تعلم؟ في 

 قدم بأكمله في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 

سبب التيارات العنيفة في السحاب عاصفة الرعدية، ت  أثناء ال
شحنات تصادمات بين جزيئات الماء، ظهور شحنات موجبة و 

سالبة. الشحنتان متعاكستان ومنفصلتان: قاعدة السحابة 
مشحونة سلًبا والجزء العلوي إيجابًا. في نفس الوقت تكون التربة 

 قابلة.المنمذج للصورة الم 1 كما بالشكل مشحونة إيجاباً 
 هووبالتالي، فإنها تشكل مكثفة مشحونة، أحد لبوسيها 

 قاعدة السحابة الموجب( واآلخر  Aاألرض )اللبوس
بين التوتر الكهربائي ، Cسعتها السالب(، B)اللبوس

810هو المكثفة طرفي VABU E . 
 

يهدف هذا التمرين إلى حساب المقاومة الكهربائية 
 للهواء وذاتية وشيعة.

 

  تفريغظاهرة كهربائية طبيعية تحدث نتيجة البرق  .1
  سحابة.الهواء الرطب ما بين األرض و  كهربائي في    
 .Rمقاومته ناقال أوميا نعتبر الهواء الرطب    

 

  المنحنى تتطور شدة التيار الكهربائي أثناء التفريغ وفق      
 .2 الشكل يالبيان    

 

  لدارة التفريغ الكهربائية شكال تخطيطيا رسما .1.1    
  .1 بالشكل ةالموصوفنمذجة للظاهرة الم         

 

 الكهربائية، أسس  بتطبيق قانون جمع التوترات. 2.1     
شدة التيارلتطور  المعادلة التفاضلية         i t.  

  

)0ن أن:بي  . 1.1    )
t

RCi t I e


    حال للمعادلة التفاضلية  
 .السابقة        

 
 . تطور شدة التيار الكهربائي بداللة الزمن2الشكل 

 10 Ai 3   

0   

4   

5    10t s-5  
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 8من  2صفحة 

⋑ 

 (:2باستغالل البيان )الشكل . 1.1    
 

العظمى التيار الكهربائي استخرج قيمة كل من شدة. 1.4.1         
0Iوثابت الزمن القطب يلثنائ,R C. 

 .Cواستنتج قيمة سعة المكثفة Rاحسب قيمة. 2.1.1         
  

   موقعك، فأنت لست  إذا كان هناك برق بالقرب من»و «عندما يهدر الرعد، اذهب إلى الداخل» نالقائال نالمثال. 1.1   
 ضوء هذا أعط بعض قواعد الحماية من الصاعقة.على  «.آمنا بالخارج       

 

210Cنربط مكثفة مشحونة سعتها. 2 F ذاتيتها مع وشيعةLومقاومتهاr. 
بواسطة التجريب المدعم بالحاسوب    ExAO  تم الحصول على منحنى 

المكثفةبين طرفي  التوتر الكهربائي تطور    Cu t  1الشكل. 
 

 .Tد نمط االهتزاز واستنتج قيمة شبه الدورحد  . 1.2    

     

باعتبار  Lِجد قيمة ذاتية الوشيعة. 2.2    
0T T   

L,الدور الذاتي للدارة المثالية 0Tحيث:         C. 
 
 
 
 

 نقاط( 07التمرين الثاني: )
نقترح ثالثة محاليل مائية .1 1S، 2S و 3S 1لألحماضHA،

2HA 3وHA على الترتيب لها نفس التركيز المولي    
  2 15 10c mol L   قيم الـ ،pH :3، 1,3للمحاليل الثالث,  وترتب هذه األحماض حسب تزايد قوتها  2,9و 2

 .1الحمضية الشكل    
 

 يهدف هذا التمرين إلى مقارنة قوة األحماض.
  

25محاليل مأخوذة في الدرجةكل ال C. 
 

    أعط تعريفا للحمض الضعيف.. 1.1   

    الموافق له مع التبرير. pHنسب لكل محلول قيمة الـا. 2.1   

    حمض قوي. 1HAعيفان وأن ض3HAو  2HAن أن الحمضينبي  . 1.1   

للثنائيةKaاكتب عبارة ثابت الحموضة . 1.1      /HA aq A aq.   

   العالقة:بتعطى pHاثبت أن عبارة الـ .1.1   
                     

                               
1 1

log
2 2éq

pH HA pKa   
 
 

ة  تزايد القوة الحمضي   
1HA   

3HA   2HA   

 .0الشكل 

. تطور التوتر 0الشكل  Cu t 

 V( )Cu   

( )t ms   0,4   0 

بداللة pHالـ تطور. 5الشكل      log
éq

HA 

 

 
 

pH   

 log
éq

HA   

0   
1  

1  
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 8من  0صفحة 

⋑ 

جل قيم مختلفة للتركيز الموليأمن  .1.1     
éq

HA للمحلولين  
 ثم نمثل  ةالموافقpHلضعيفين السابقين، نقيس قيماالحمضيين          

بداللة pHالبياني لـتطور الـ منحنىال          log
éq

HA  (.1)الشكل 
 ارفق كل منحنى بالحمض الموافق له مع التعليل.. 1.1.1         

لكل ثنائية pKaد قيمةحد  . 2.1.1            /HA aq A aq ينيالمنحن من و  1بالشكل.  
  

االيثانول النقيين السابقين مع ألحد الحمضين استوكيومتري امزيج ،وبوجود وسيط االرتدادنسخن ب.  2 2 5C H OH  
العضوي  المركبفينتج      3 2 5CH COO C H والماء . 
    

د الوظيفة الكيميائية للمركب العضوي الناتج مع ذكر. 1.2         حد 
 اسمه.        

          

 المتابعة الزمنية للتحول الكيميائي الحادث عن طريق  . 2.2     
 ي  البيانالمنحنى معايرة الحمض المتبقي مكنت من رسم         

   لتطور كمية مادة الحمض المتبقي بداللة الزمن        
        n f t  1الشكل. 

 

 ء الحمض عند اللحظة    احسب سرعة اختفا. 1.2.2         
               10 mint  واستنتج سرعة التفاعل عند نفس                   

 اللحظة.                
          

      اذكر العوامل التي تؤثر في سرعة هذا التحول.. 2.2.2           
 

 
 نقاط( 42التمرين التجريبي: )

 واحة الحمراء مقصداً تيميمون بوالية أدرار المعروفة بال ت عتبر منطقة
 لممارسة رياضة التزحلق على الكثبان الرملية. يَّاحللس  

 

 .على الرمل يهدف التمرين الى دراسة الحركة المستقيمة لمتزحلق
 

تم تصويره من  )الشخص + لوازمه( باستغالل شريط فيديو لمتزحلق
التي متزحلق{ الرس الجملة }طرف أحد زوار منطقة تيميمون، ند

 .mالمنمذجة بنقطة مادية كتلتهاGمركز عطالتها
 
 

 المعطيات:

 70كتلة الجملةm kg ؛ 
 شدة تسارع حقل الجاذبية 

29,8gرضيةاأل m s ؛ 
 12األفقي طول المسارBC m؛ 
 41زاوية الميل  . 

 

 7 لشكلا

A  

 

B  C  

  

لمتزحلق على الرمل   JPEG صورة             

( )n mol   

(min)t   
0   

0,1   

5   

 . تطور كمية مادة الحمض المتبقي6الشكل 

 لزمنبداللة ا

 صورة لمتزحلق على الرمل
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 8من  4صفحة 

⋑ 

  (:AB)المسار المرحلة األولى .1
 حركة المتزحلق تتم على مستو مائل انطالقا        

 .7الشكل  دون سرعة ابتدائية Aمن النقطة   
نتنا مAvistepيديو السابق ببرمجيةمعالجة شريط الف       ك 

   عطالة الجملة من تسجيل المواضع المتتالية لمركز   
0,8tومتساوية خالل مجاالت زمنية متتالية    s   8الشكل. 

 

  
 
 
 

 

 عر ف المرجع الغاليلي )العطالي(. .1.1    
 على الترتيب.3G ،5G،7G الموافقة للمواضع 7tو 3t،5tفي اللحظات ةاحسب قيم السرع. 2.1    
)تطور السرعة اللحظية بداللة الزمنل يبيانالمنحنى الارسم على ورق ميليمتري . 1.1     )v f t. 
 واستنتج طبيعة الحركة. Gaد بيانيًا قيمة تسارع مركز عطالة الجملةجِ . 1.1    
 .8Gو0Gالمسافة المقطوعة بين الموضعينبيانيًا احسب . 1.1    
 :ABبإهمال قوى االحتكاك على المسار. 1.1    

 .احسب قيمتهو  Gaِجد عبارة التسارع ،بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. 1.1.1        
 ..(1.1.1)و .(1.1)المحسوبتين في السؤالين  ر االختالف بين قيمتي التسارعبر  . 2.1.1        

 

 (:BCالمرحلة الثانية)المسار. 7
112Bvبسرعة Bيصل المتزحلق الى النقطة     m s  ويواصل حركته المستقيمة على المستوي األفقيBC 
 مماسية للمسار وثابتة في الشدة.  f. تنمذج القوى المعيقة للحركة بقوة وحيدةCليتوقف عند الموضع   

 

 . Gأحص ومث ل القوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة الجملة. 1.2   

 بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة للجملة المدروسة.، fِجد شدة القوة. 2.2   

 

 
 
 

 انتهى الموضوع األول

 . تسجيل المواضع المتتالية لمركز عطالة الجملة 8الشكل 

0
G

  
3

G

  

5
G

  
7

G

  
4m   

0 0t    



 

 2019 بكالوراي //علوم جتريبية  الشعبة: // العلوم الفيزايئية :ادةم يف اختبار
 

 

 8من  5صفحة 

⋑ 

 الثاني الموضوع
 (8من  8إلى الصفحة  8من  5صفحات )من الصفحة  40يحتوي الموضوع الثاني على 

 

 (اطنق 40التمرين األول: )
مراء. لمعالجة هذا المرض ي حقن داء الفاكيز يصيب النخاع العظمي وي حِدث تكاثر غير طبيعي في الكريات الح 

32المريض بمحلول يحتوي على نظير الفوسفور

15 P .الذي ي دمر الكريات الحمراء الزائدة بفعل اإلشعاع الم نبعث منه 
 

 يهدف هذا التمرين إلى دراسة النشاط اإلشعاعي لنظير الفوسفور. 
 

 :المعطيات
 23ثابت أفوغادرو 16,02 10AN mol  ؛ 

 32نصف العمر

1/2 15( ) 14,32t P jours؛ 

 32

15( ) 31,97391m P u؛           

    30

15( ) 29,97831m P u؛ 
  1,00728كتلة البروتونpm u  ؛ 
  1,00866كتلة النيترونnm u؛ 
 

21 931,5 V /u Me c.  
 

      .الجسيم المنبعث عن كل تفككمع تحديد  ةشعاعية الطبيعياإل ذكر أنواع التفككاتا .1

  :1 اعتمادا على المخطط الممثل في الشكل .2
 

 ثم أعط رمز  ZوAاستنتج قيمة كل من العددين .1.2   
 .النواة الموافقة         

 

32النواة كتب معادلة تفككا .2.2    

15 P إلى النواةA

ZY ، محددا 
 نوع التفكك النووي الحادث.        

 

0tاللحظة في .1    حقن مريض بجرعة من محلول ي 
10يحتوي على كمية قدرها   

0 3,12 10n mol   من 
 .12 الفوسفور نظير   

   

 في هذه  ةالمحتوا  32حسب عدد أنوية الفوسفورا .1.1   
      .الجرعة         

0يزول مفعول الجرعة عندما تتفكك. 2.1   
 من األنوية  099

95بي ن أن مفعولها يزول بعد ،االبتدائية         jours  من 
 لحظة الحقن.         

 

30لعنصر الفوسفور نظير آخر هو.  4

15 P. 

30لكل من النواتين Eاحسب طاقة الربط النووي  .1.4      

15 P 32و

15 P بالـVMe. 

 .مع التعليل نواتين أكثر استقراراأي البي ن  .2.1     
 

     

     

     

     

     

 

32

15 P
30

15 P

33

16 S
A

ZY

Z

N
14

14

15 16 17

15

16

17

. مستخرج من المخطط1الشكل  N Z   
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 8من  6صفحة 

⋑ 

 (اطنق 42: )الثانيالتمرين 
  مثل: األرجوحة، رقاص ساعة حائط، ث ري ة... ليقواس الثاتنا اليومية، أمثلة كثيرة عن النفي حي

 
ل من استوَحى فكرة دراسة ي عتبر العالم الفيزيائي والفلكي اإليطالي غاليلو غاليلي،  أو 

اهد الث ري ة المعل قة في سقف قاعة الحفالت وهي تهتز بعد أن عندما ش ليواس الثقالن
 حر كتها التي ارات الهوائية.

 

 :المعطيات
 29,8شدة تسارع حقل الجاذبية األرضيةg m s ؛  

 .نهمل تأثير الهواء 
 

 أواًل: دراسة الحركة االهتزازية للنواس البسيط
  

خيط  من يتألفواس الثقلي و للن ليانموذجا مثاواس البسيط ي عتبر الن
 مثبت من إحدى نهايتيه طولهمهمل الكتلة وعديم االمتطاط 

بالنسبة  مهملة األبعاد mكتلتها ةكري  الحرة  تهومعلق بنهاي Oةنقطب
 .2 الشكل)جسم نقطي(  لطول الخيط

 

 Oعن وضع توازنه المستقر في المستوي الشاقولي واسن زيح الن
زاويةب 80 ثم نتركه لحاله من النقطة ،في جهة نعتبرها موجبةA 

حول نجز اهتزازات حر ة في  ، 0tاللحظة فيدون سرعة ابتدائية 
اهتزازات  10ونقيس بواسطة ميقاتية زمن Oمحور أفقي مار بالنقطة

14tهكاملة فنجد s.    
 

 عر ف دور النواس البسيط. .1
 
 .للنواس البسيط 0Tالذاتيدور القيمة  احسب .2
 
 ي.باستعمال التحليل الب عداختر العبارة الصحيحة ثم علل إجابتك  ،ترح أربع عبارات للدور الذاتي للنواس البسيطنق. 1
 
        04 2

m
T     0؛

0 2T
g


    3  0   ؛ 2T

g
   2      0؛ 2

g
T    1 

 

البسيط طول النواس حسبا. 1 . 

 ( أمام العبارة الخاطئة لما يلي:( أمام العبارة الصحيحة واالشارة )ضع اإلشارة ). 1

 ............mالدور ال يتعلق بالكتلة -

 .........يتناسب طردا معالدور  -
 .........gالدور يتناسب طردا مع -           
 ....0الدور يتعلق بالسعات الصغيرة -           

 

̋ 

 
 غاليلو غاليلي

م(1007 –م 1500)  

 

  
  

  
  

E
 

̛ 

O

x

y

O

A

h

   سطح االرض

  7الشكل 

0
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 8من  7صفحة 

⋑ 

 ثانيًا: دراسة حركة قذيفة
 

1في االتجاه الموجب بالسرعة Oوازن عند مرور الكرية بوضع الت

0 0,3v m s   ينقطع الخيط فتتحرر الكري ة في الهواء
mhبارتفاع Oلتصطدم بسطح األرض الذي يبعد عن المستوي األفقي المار بنقطة التعليق 5,1. 

 

)تين للحركةالمعادلتين الزمني   يق القانون الثاني لنيوتنبتطب، دجِ  .1 )x t و( )y t في المعلم( , )Ox Oy. 2 الشكل. 

د احداثيي نقطة االصطدام .2  بسطح األرض. Eاستنتج معادلة المسار وحد 

 .Eعند الموضع Gص شعاع سرعة مركز عطالة الكريةعي ن خصائ. 1

 

 نقاط( 42التمرين التجريبي: )
  .ف التحوالت الكيميائية إلى تامة وغير تامةصن  ت  

 أحدهما تام واآلخر غير تام. لينحو نقترح في هذا التمرين دراسة ت
 

)تفاعل الكحولدراسة أوال:  )B 3ذي الصيغة المجملة 8C H O 4مع شوارد البرمنغناتMnO 
 

  :المعطيات
 للكحولالجزيئية  المولية الكتلة( )B

1( ) 60M B g mol . 
 

0حجما نضع في إيرلينة ماير موضوعة فوق مخالط مغناطيسي 50V mL من محلول برمنغنات البوتاسيوم 
4( ( ) ( ))K aq MnO aq  1تركيزه المولي

0 0,1c mol L ، .المحم ض بحمض الكبريت المرك ز 
0tفي اللحظة   3,75نضيف للمزيج كتلة قدرهاm g من الكحول( )B 3ذي الصيغة الجزيئية المجملة 8C H O ،

60TVحيث يصبح حجم الوسط التفاعلي mL:ل الكيميائي الحادث بطيء، ن نمِذجه بالمعادلة الكيميائية  . التحو 
 

2

3 8 4 3 6 25 ( ) 2 ( ) 6 ( ) 5 ( ) 2 ( ) 8 ( )C H O l MnO aq H aq C H O l Mn aq H O l       
 

 ع.جِ ر د والم  ؤكسِ عر ف كل من الم  . 1
 
 اكتب  ثم ،إرجاع-بي ن أن  التفاعل الحادث هو تفاعل أكسدة. 2
/الثنائيتين    ReOx d في التفاعل. المشاركتين 
 

ح دور. 1  في هذا التفاعل.ز حمض الكبريت المرك   وض 
 
 .maxxيم األعظمم التفاعل واحسب قيمة التقد  لتقد   أنشئ جدوالً . 1

)ية مادة الكحولكم   طورتل منيةالمتابعة الز  . 1 )B ،  نتنا من مك  
  .3 ل بالشكلالممث  البي اني المنحنى رسم    

 

د . 1.1     التفاعل تام.هذا أن   أثبتثم   fxم النهائيقيمة التقد  حد 
 

 

 
)ية مادة الكحولكم   طورت. 3 الشكل )B بداللة الزمن 

 

 4  

 

0 

( )Bn mmol  
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 .قيمتهًا بيانيد حد  ثم   1/2tعر ف زمن نصف التفاعل. 2.1   
 

)احسب السرعة الحجمية الختفاء الكحول. 1.1    )B  0اللحظةفيt . 
 

)الكحول فاعلدراسة ت ثانيا: )B مع حمض االيثانويك 3CH COOH . 
    

)نف الكحوللتحديد ِص   )B، (50نجري تفاعل أسترة لمزيج ابتدائي متساوي الموالت mmolكحولال من( )Bو 
50 mmol حمض االيثانويكمن( )A)  زيت المرك  مع إضافة قطرات من حمض الكبر. 

 
  ن المزيج باالرتداد لمدة ساعة.سخ ِ ن   
 

ح دور. 1   في هذا التفاعل.ز حمض الكبريت المرك   وضِ 

 
 اكتب معادلة التفاعل الحادث.. 2
 
 .maxxاألعظمي ماحسب قيمة التقد  و  لتفاعلا ملتقد   أنشئ جدوالً  .1

 

 مادة  يةكم   تطورل مث ِ ي   4 بالشكل ث لالمم البياني المنحنى. 1
)الكحول    )B :بداللة الزمن 

 

 اكتب بروتوكوال تجريبيا توضح فيه كيفية الحصول . 1.1   
 .4على المنحنى البياني الشكل         

  

د . 2.1      التفاعلهذا  أن  وأثبت fxم النهائيقيمة التقد  حد 
    .تام غير        

)نف الكحولاستنتج ِص ل و احسب مردود التفاع. 1.1    )B. 
 

 .  «تام، سريع وناشر للحرارة آخر يمكن الحصول على اإلستر السابق بتفاعل»دع م هذه الجملة بالتفسير أكثر . 1
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