
 

  الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة
مدیریة التربیة لوالیة الجلفة                                                                                                      وزارة التربیــة الوطنیــة                           

  علوم تجریبیة 3: المستوى                                                                               ثانویة إبن األحرش السعید
  العلوم الفیزیائیة

 ونصف ساعة 2: المدة                                                                      2017دورة جوانبكالوریا ل مقترح  نموذج
  ولالموضوع األ

  : )نقاط 07(  ألولالتمرین ا

   .ألستاذ بتفویج التالمیذ إلى مجموعتینا قیمتھا قام مجھولة لتحدید mكتلتھا  (s) كریة

  قولي للكریة في غازاسة سقوط شادراقترحت  :المجموعة األولى

ركة تعیق ح غازمعین بالنسبة لمعلم أرضي دون سرعة ابتدائیة في  Oشاقولیا بدءا من نقطة تسقط كریة 

Kvfقوة إحتكاك عبارتھا من الشكل  اسقوطھ    .منالسرعة بداللة الز تغیرات )1الشكل(یمثل البیان   

  .g=10 m.s-2؛  K=3,57.10-2 kg/sمعامل االحتكاك : یعطى 

ماھو المرجع المناسب لدرسة حركة ھذا الجسم وماھي  - 1

نون الثاني الفرضیة المتعلقة بھ والتي تسمح بتطبیق القا

 .لنیوتن

 .أكتب نص القانون الثاني لنیوتن - 2

ثم أحسب قیمة التسارع  Lحدد قیمة السرعة الحدیة  - 3

اإلبتدائي 
0

a ماذا تستنتج؟ 

 :أثبت أن المعادلة التفاضلیة للحركة تكتب بالشكل  - 4
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k
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 .mریة أحسب قیمة كتلة الك - 5

  ).ھزاز(  كریة - جملة مھتزة نابض دراسة اقترحت :المجموعة الثانیة

نابض مرن حلقاتھ غیر متالصقة ثابت مرونتھ بتثبت الكریة السابقة 

mNK /50  02بالشكل كما ھو موضح   
 الكتلة نزیح m   عند اللحظة 0t  لتوازن بمقدار عن وضع ا

 
m

x  یسمح تجھیز مناسب بالحصول على تسجیل المطال  .ونتركھا دون سرعة ابتدائیةx  لمركز عطالة

  :  03و الممثل في البیان الشكل tبداللة الزمن الكریة

  

اصلة مثل القوى المؤثرة على الكریة عند الف  - 1 
m

x 

 .ھل حركة الھزاز متخامدة ؟ برر إجابتك  - 2

 :لمقادیر الممیزة التالیةأوجد ا - 3

mسعة االھتزازات ،0Tالدور الذاتي
X  0، الصفحة اإلبتدائیة

   

 .أكتب المعادلة الزمنیة للحركة - 4

 .ثم قارن مع تلك المحسوبة سابقا mلة الكریة أحسب كت - 5

102: یعطى  
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 03الشكل

 6من   1صفحة 



 

  ): نقاط 06(  لثانيالتمرین ا

حیث یتألف الجھاز من أنبوب أسطواني یحوي  جیجر میلر یعد جھاز أساسي في تحدید النشاط اإلشعاعي، عداد

FCنبوب بمكثف ذو سعةیمكن أن نشابھ األ غاز األرقون عند ضغط أقل من الضغط الجوي 1110.1  و 

VEمولد للتوتر المستمر رة جدا  و كبی   Rمقاومتھ بناقل أوميموصال  یكون 500  ، وضع مادة مشعة  لكن

المكثفة بسبب تأین الھواء بین تناقص طفیف في التوتر بین طرفي یؤدي إلى عملیة  مشحونال مكثفالبالقرب من 

ؤدي إلى ظھور ی ھذا التفریغ) تفتح في نفس اللحظة K2تغلق و  K1( تدعى ھذه الظاھرة بتفریغ المكثفة  سیھالبو

   .من أجل كل تفكك  في الدائرة الكھربیة إلى نبضة في الجھد تیار كھربائي یتحول بواسطة المقاومة

كلیا عند اللحظة مشحونة المكثفة   02الشكل في  نماثل العملیة كما 00 t  2تفتح(نضع المادة المشعةK   و

في نفس اللحظة 1Kتغلق  00 t اللحظة  عند) ألیا  1tبین طرفي المكثفة ھو الكھربائيالتوتر یكونEUC
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6
 

ة وتصبح دوریة تتكر العملی .)أمام زمن التفریع مع إعتبار أن مدة الشحن مھملة تماما ألیا 2Kو تغلق   1Kتفتح(

: حیث tدورھا ھو  01 ttt .  

  
Co60نضع مصدر مشع من الكوبالت 

إن محلل اإلشارات الكھربائیة  01كما ھو موضح بالشكلأمام عداد جیجر میلر  27

 .03لالشكمكن من الحصول على منحني 

 .حدد التركیب النووي لنواة الكوبالت -1

 .عرف النشاط اإلشعاعي  -2

Co60نواة الكوبالت   -3
 مشعة تصدر جسیمات  27

أكتب معادلة التفكك مستنتجا النواة البنت من بین االنویة 

Fe26 :التالیة . .Ni28 Mn25 .   

مثل دارة التفریغ وحدد إتجاه تیار التفریغ والتوترات  -4

 .الكھربائیة  بین طرفي عناصر الدارة

أكتب المعادلة التفاضلیة للتوتر الكھربائي بین طرفي  -5

: ثم تأكد من حلھا یكتب بالشكل المكثفة
/)( t

c EetU . 

 زمن نبضة واحدة من البیان حدد -6 01 ttt .  

 أثبت أن  -7
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  ثم أحسب قیمتھ . 

 .Rأحسب قیمة مقاومة الناقل األومي  -8                                                                   

عداد جیجر میلر سب نشاط ھذا المنبع علما أن إذا علمت أنھ من أجل كل إشارة یوجد تفكك نواة واحدة أح - 9

  . الصادرة من المنبع من اإلشعاعات %8 سوى الیستقبل

 6من   2صفحة 



 

  ): نقاط 07(  تجریبيالتمرین ال  
الماءحمض كلور من  0S لتحضیر محلول - 1 

)()(3 , aqaq ClOH
 

LmolCتركیزه  /10 2
0

  وحجمھ

mLV 100  نذیب حجما)(gV  من غاز كلور الھیدروجینHCl  في الماء، إن قیمةpH  المحلول الناتج

 .2pH ھي

 .لمحلول مائي pH الـ بین كیف یتم تحقیق قیاس - 1- 1

 ن الحجم المولي في ھذه الشروط ھوغاز كلور الھیدروجین المنحل علما أgV)(أحسب حجم  - 2- 1

molLVM /4,22 

 .مثل جدول تقدم التفاعل الحادث - 3- 1

 ماذا تستنتج؟fأحسب نسبة التقدم النھائي  - 4- 1

حمض كلور الماء بین یحدث تحول كیمیائي   - 2 
)()(3 , aqaq ClOH  و معدن الزنك)(SZn  وفق تفاعل تام

 : معادلتھ

)(2)(2
2

)()(3)( 22 gLaqaqS HOHZnOHZn   

mLVحجما  داخل بیشر t=0نضع في اللحظة التحول  لدراسة ھذا 500   من المحلولS0  مجھز بجھاز pH 

ل فترات زمنیة خالالوسط التفاعلي   pHنقیس  و Znمن الزنك   m=5,45 gكتلة قدرھا  ثم نضیفمتر 

  :الجدول التاليالنتائج في  مختلفة

14  12  10  8  6  4  2  0  t(min) 

4.36  3.45  2.95  2.66  2.44  2.27  2.12  2.00  pH  

                  LmmolOH /3
 

                  LmmolZn /2 

                 mmolX 210. 

 
  

 .مثل جدول تقدم التفاعل وحدد المتفاعل المحد - 1- 2

 : شوارد الزنك ثم أثبت صحة العبارة التالیةوتركیز  Xأوجد العالقة بین التقدم  - 2- 2
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  .أكمل الجدول السابق بعد نقلھ على ورقة اإلجابة - 3- 2

tfX)(بداللة الزمن  Xأرسم على ورقة ملمتریة تغیرات التقدم  - 4- 2  

 .عرف زمن نصف التفاعل ثم حدد قیمتھ   - 5- 2

 . t=8minعرف السرعة الحجمیة للتفاعل ثم أحسب قیمتھا عند اللحظة  - 6- 2

ارد الھیدرونیوم أكتب عبارة سرعة إختفاء شو - 7- 2 OH میة للتفاعل ثم أحسبھا بداللة السرعة الحج3

 .t=8min عند

  

  

  

  

  

 6من   3صفحة 



 

  الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة
بیة لوالیة الجلفة                                                     مدیریة التر                                                 وزارة التربیــة الوطنیــة                           

  علوم تجریبیة 3: المستوى                                                                               ثانویة إبن األحرش السعید
  العلوم الفیزیائیة

 ساعة ونصف 2: المدة                                                                      2017دورة جوانبكالوریا نموذج مقترح  ل
  لثانيالموضوع ا

  : )نقاط 07( ألول التمرین ا

 القمر النزول على سطحتم  11أبولو  احتوت كل رحلة من برنامج أبولو بمھمة معینة حیث أنھ خالل

K40نواة البوتاسیومتحتوي على  القمر من صخورإلى األرض وأحضروا معھم  رواد الفضاء عادو
مشعة ال 19

anstطبیعیا نصف عمرھا  9
2/1 105,1  والتي تتحول إلى نواة األرغونAr40

18.  

سطحھ  منعلى إرتفاع  وأنجزت مدار حول القمر القمر اقتربت المركبة الفضائیة من 17أبولو خالل  أما 

  .01 كما یوضح الشكل. Km125و Km100بین محصور 

  
 .عرف النواة المشعة -1

K40نواة البوتاسیومل الحادث أكتب معادلة التفكك النووي  -2
 .التفككنمط  دیحدع تم. 19

 حول القمر؟ وماذا یمثل مركز القمر بالنسبة لھذا المسار ؟ 17أبولو ما ھو مسار  -3

Kmhدائریة على إالتفاع متوسط ثابت  17أبولو  نعتبر حركة -4 110  من سطح القمر في مرجع غالیلي

 .مبدؤه مركز القمر

  .17أبولوللمركبة الفضائیة  أوجد العبارة الحرفیة للسرعة الخطیة الثاني لنیوتن  بتطبیق القانون - 4-1    

  .G ،h،LR ،LM :بداللة Tأوجد عبارة الدور الزمني   - 2- 4

 : أن ثم أثبت القانون الثالث لكبلرذكر ب  - 3- 4
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  .ثابت یطلب حسابھ Kحیث  

gmوجد أنھا تحتوي على g1 قمري كتلتھ صخرعرفة عمر القمر أخذنا عینة من قصد م -5 61076   من

341082البوتاسیوم و cmVg  من غاز األرغون في الشرطیین النظامیین  LlmolVM 4.22..  

 :بین أن العمر یعطى بالعالقة - 1- 5
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  .ans910.5,4قارنھ مع عمر األرض الذي یساوي ثم حدد عمر القمر  - 2- 5

2211 :یعطى  /.1067.6 KgmNxG  نصف قطر القمر و KmRL 1773 كتلة القمرو  KgxM L
221045,7.  

  

 6من   4صفحة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88_10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1
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  : )نقاط 06( لثاني التمرین ا

ناقل أومي ،  C مكثفة سعتھا ،(E)مولد كھربائي  مجھولة الخصائصمخبر الثانویة توجد عناصر كھربائیة  في

) مقاومتھ  KR 10    .و وشیعة  (

أراد أستاذ العلوم الفیزیائیة أن یختبر فوج من تالمیذ القسم النھائي وعرض علھم فكرة التعرف على خصائص ھاتھ 

   -02- كان إقتراح التالمیذ تشكیل دارة كھربائیة موضحة بالشكل  االجھزة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .01 بیان الموضح بالمنحنيال  فنشاھد 01نضع القاطعة في الوضع  -1

 .التیار و التوترات بین طرفي عناصر الدارةمثل  - 1-1

 .01 الكھربائي  الموضح بالمنحنيبین كیف یتم ربط راسم اإلھتزاز المھبطي لمشاھدة التوتر - 1-2

0 :تكتب بالشكل RUأثبت أن المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  - 1-3
RC

U

dt

dU RR . 

 .Cثم أحسب سعة المكثفة  و قیمة ثابت الزمن  Eإستنتج قیمة توتر المولد  - 1-4

مھبطي ذي ذاكرة من  یسمح راسم إھتزاز 02نضع البادلة في الوضع  t=0وعند اللحظة  بعد تمام الشحن  -2

 .02موضح بالمنحني ال CUمشاھدة التوتر الكھربائي بین طرفي المكثفة 

 
  ما ھي الظاھرة التي تحدث في الدارة؟ - 2-1

  .ھل مقاومة الوشیعة مھملة؟ علل - 2-2

  .03بین كیف یتم ربط راسم اإلھتزاز المھبطي لمشاھدة التوتر الموضح بالشكل  - 2-3

  .CUالتوتر الكھربائي بین طرفي المكثفة أكتب المعادلة التفاضلیة التي یحققھا  - 2-4

  .، وأكتب عبارتھ بداللة ممیزات الدارة0T الذاتيالدور حدد قیمة  - 2-5

  .Lأوجد قیمة ذاتیة الوشیعة  - 2-6

كیف یكون شكل البیان لو إستبدلنا الوشیعة السابقة بوشیعة ذاتیتھا  - 2-7
4
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L
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 01الشكل 

 02المنحني 

 6من   5صفحة 



 

  :)نقاط 07( لتجریبي ن االتمری

  C2H5OH اإلیثانول  و C2H5COOH(l)  بروبانویكحمض ال الكیمیائي الذي یحدث بین حولالت ینمذج - 1

  C2H5COOH(l) + C2H5OH(l)  = C2H5COOC2H5(l)  + H2O(l):              بالتفاعل التالي

 والكربوكسیلي  من الحمض n0=0,02 molتكون من  یمزیج  نضع في أرلینة مایرالتحول السابق لدراسة 

n0=0,02 mol جود حمض الكبریت المركز ونسد األرلینة بسدادة متصلة بمبرد وبعد مدة في و  من الكحول

بواسطة محلول من التفاعل  الحمض المتبقينعایر كمیة  مادة عند بلوغ التوازن زمنیة من التسخین المرتد و

لھیدروكسید الصودیوم  
)()( , aqaq HONa یزه تركLmolCb /33,0

 
ي وجود كاشف لوني المتمثل في الفینول ف

mLVbEفنالحظ حدوث تغیر لوني عند إضافة حجما قدره  فتالین 20
  

 
 .الصیغة النصف مفصلة للمركب الناتج وقدم إسمھ النظاميأكتب  - 1-1

  .وحمض الكبریت المركز المرتد ماھو دور كل من  التسخین - 1-2

 .1البیانات المشار إلیھا بأسھم في الشكل  أكتب أسماء ؟ نوع المعایرةما - 1-3

 bEVو الحجم  bC بداللة كمیة مادة الحمض المتبقي بارةعكتب م تفاعل المعایرة ثم أمثل جدول تقد - 1-4

 C2H5OH انول اإلیث و C2H5COOH(l)  حمض البروبانویك مثل جدول تقدم التفاعل بین - 1-5

bEV و الحجم bC بداللةعند التوازن بداللة eqxأكتب عبارة  التقدم  - 1-6
 

  .ثم أحسب قیمتھ

 نسبة التقدم عند التوازن ماذا تستنتج؟ eqأحسب قیمة  - 1-7

 C2H5COOC2H5(l)ن من المركب الناتج من التحول السابق یتكو مزیجنكون  C°25ند درجة حرارة ع - 2

mmolnتركیزه  كمیة مادتھ  10  ھیدروكسید الصودیوم و 
)()( , aqaq HONa

 
تركیزه   

LmolC /01,00  
mLVوحجمھ  1000  ) نعتبر حجم الوسط التفاعلي ثابتmLVVT 1000 ( 

 
 :ذج التحول الكیمیائي بتفاعل تام معادلتھینم

OHHCCOOHCHOHCOOCHC aql 5252)()(5252   

 ..وحدد نوع التفاعل  أنشئ جدول تقدم تفاعل الحادث - 2-1

:للوسط التفاعلي تكتب بالعبارة التالیة النوعیة أثبت أن عبارة الناقلیة - 2-2
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 .عند نھایة التفاعلfلناقلیة النوعیة  و قیمة  t=0اللحظة  عند0قیمة الناقلیة النوعیة  أحسب  - 2-3

  .كیف تتغیر ناقلیة الوسط التفاعلي بمرور الزمن؟ علل - 2-4

.12                 :یعطى moLmmS     00,5Na         00,20HO         58.352 COOHC  

 6من  6صفحة 




