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 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
 وزارة التربيــة الوطنيــة

۞  2011دورة مـــاي  ۞        ار اان        ديرية التربية لوالية المسيلة  م      

  رابحي +بالعمري  األساتذة                                                           تقني ر+علــوم تجريبيـة: الشعبة 

  نصف و ساعات 03: المدة                                                           العلوم الفيزيائية: اختبار في مادة 
 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين  

  :الموضوع األول 

     ):نقطة 04.(األولالتمرين 

)جین یؤثر حمض كلور الھیدرو ) ( )
-+ + aqaq ClH  على معدن األلمنیوم( )sAl  حسب العادلة التالیة:  

                                 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
-+-+ ++=++ aqaqgsaqaq ClAlHAlClH 623266 3

2  

gmكتلة  ندخل  t=0في اللحظة  mlVAحجم  من برادة األلمنیوم في حوجلة تحتوي على =20.1 من   =0.60
LmolCAحمض كلور الھیدروجین  الذي تركیزه المولي  )یعطى  ,   =150.0/ ) molgAlM /27= 

 استنتج الثنائیتین الداخلتین في التفاعل؟ مانوع ھذا التحول ؟ -1

 maxXةماھي قیم, ثم استنتج المتفاعل المحد جدول التقدم للتحول المدروس  أنشئ -2

 :حت برسم البیانمالنتائج س ورالتركیز المولي لشوارد األلمنیوم بداللة الزمنطنقوم بالمتابعة الزمنیة لت -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .عرف زمن نصف التفاعل  ثم عین قیمتھ من البیان /  أ 
stعند اللحظة3Al+احسب السرعة الحجمیة لظھور/ ب  stو=200 st عند ثم استنتج سرعة التفاعل =500 200=  

  كیف تتطور ھذه السرعة ؟ ماھو العامل الحركي  الذي یبرر ھذا ؟/ جـ  

     ):نقطة 04.(الثانيالتمرين 

V300تحمل مكثفة البیانات التالیة   ). 160µF  للتأكد من قیمة سعتھا  )%10بدقةC  نقوم بشحنھا  
=Wمن الصفر عبر مقاومة  12.5kR   بواسطة مولد مثالي لتوترمستمر  v300 E = .  

E; U; Uواتجاه التوترات    - المار أرسم الدارة الكھربائیة الموافقة مبینا علیھا جھة التیار – 1 CR   

200 



1الموضوع األول                                                              Page 2 3/  

+=0:  ھي RUالمعادلة التفاضلیة التي یحققھا  تعطى – 2 R
R U

dt
dURC                                                      

) حل المعادلة التفاضلیة التي یحققھا إن        )tUR   ھي:  
  ( ) bt

R aetU  E R . C.  بداللة   وab عبر عن كل من =-

)بین أنھ یمكن كتابة    )أ  -  3 ) tUR ba +=ln   
  b   و  aیطلب إعطاء عبارة كل من           

  ھو ثابت الزمن tحیث   E ; tبداللة كل من   
)یسمح برنامج خاص برسم   البیان  )ب     ) ( )tfUR =ln  
  اكتب معادلة المستقیم الموافق لھذا البیان    

  ھي متفقة مع بیانات الصانعاستنتج سعة المكثفة وھل ) ج  

إذا تم  شحن المكثفة بنفس المولد عبر مقاومة  – 4 
2
RR =i   

    ھل یتغیر البیان السابق ؟ علل

    ):نقطة 04.(الثالثالتمرين 

ml 20V1نمزج في بیشر حجما      COONaCH3   من إیثانوات الصودیوم    من محلول مائي =

LmolC هزتركی /102
1

mlVوحجما , =- 202 LmolCتركیزه HCOOHمن محلول حمض المیثانویك = /102
2

-=       
  اكتب معادلة التفاعل المنمذج لھذا التحول -1
 . أحسب ثابت توازن ھذا التفاعل  -2
 ft زن  ونسبة التقدم النھائیةأوجد العالقة بین ثابت التوا -3
 ؟ ھل التفاعل تام احسب نسبة  التقدم النھائي -4

        )حمض  المیثانویك(وحمض النمل) حمض اإلیثانویك (كیف یمكنك المقارنة بین قوتي  حمض الخل – -5
):       تعطى      ) 3.8HCOOHCOOH/ pka1 - =                       ( ) 4.8COOCHCOOH/ CHpka2 -

33 =      

 التمرين الرابع (4.0 نقطة):     كارثة المفاعل النووي" فوكوشیما " في الیابان

یورونیوز المقابلة التالیة مع الخبیر في مجال السالمة النوویة  أجرتلوقوف على حقیقة الوضع بعد االنفجار ل
  ھل ما نواجھھ اآلن حادثا خطیرا جدا على الصعید العالمي؟:  جان ماتیو رامباك

    Copyright © 2011 Euronews       ....... نحن نواجھ حادثا كبیرا ال یقل خطورة عن تشیرنوبیل
I.    أذكر ثالث أضرار وثالث فوائد لإلشعاعات النوویة ؟ - أ   
II.    مفاعل نووي: مامعنى   –ب .  
III. 238ھذا النوكلید ھو من العائلة المشعة للیورانیوم  230یوم الرواسب البحریة تؤرخ بالثور  

  :حسب التحوالت التالیة  
                      α                                ß-                          ß-                         α                              α                                                                                       

                                                                                                                                     

anstھو  230زمن نصف العمر للثوریوم   4

2
1 1052.7 Th230 في ماء البحر تركیز ال,  =´

ألن سرعة  ثابت 90
  .سرعة تشكلھ  تفككھ  تساوي

  )  X األنویةلست مطالبا بمعرفة (أكتب معادالت التفككات المتتالیة  السابقة  – 1     
)احسب ثابت النشاط اإلشعاعي  – 2      )l  230للثوریوم  

( )RUln  

O 1 t (s)  

1 

5.7 
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   230الثوریوم من) ھو سطح الراسب ms=2g ) sمستخرجة من سطح الراسب تحتوي علىعینة  – 3    
  )ھو عمق  الراسب   p(حیث   mp=0.012gعینة مماثلة مستخرجة من عمق الراسب               
  ماھو سن الرواسب المستخرجة من العمق                 

حیث  ھل یمكن التأریخ لھذه الرواسب بواسطة الفحم المشع               
2

1t =5590 ans          

  : )نقطة 04.( الخامسالتمرين 
gm كتلتھ Sجسما نترك     )الشكل(لینزل من السكون على خط المیل األعظم لمستو مائل Aالنقطة  في =300

JEcBقیمتھا  Bیكتسب الجسم طاقة حركیة في النقطة     g=10 m/s2      تعطى  =1

o30=a  ,cmAAh :حیث  50== i  
 . Bإلى  Aب عمل الثقل منأحس -1

f عمل قوة االحتكاكBإلىAاستنتج من -2
r التي تعتبر ثابتة. 

 یواصل الجسم الحركة على الطریق  -3

mBCحیث  BCاألفقي    السابقة  كیخضع الجسم إلى نفس قوة االحتكا و,  =1

 .حركة الجسم متباطئة بانتظام ثم احسب تسارعھ أنبین  C و B بین بتطبیق قانون نیوتن الثاني  ) أ

 . Cاحسب سرعة الجسم في النقطة   ) ب

  .خاص بتقني الرياضي   ) :نقطة 4.0( سادسلالتمرين ا

أنابیب بالتساوي ثم  9نوزع ھذا المزیج على , نحقق مزیج متساوي الموالت لحمض االیثانویك واالیثانول 
  :النتائج,وھذا بمعایرة محتوى كل أنبوب من لحظة ألخرى, نقوم بمتابعة زمنیة لتطور كمیة مادة الحمض 

  

 .أكتب معادلة التفاعل  -1
)أرسم البیان  -2 )tfnAcide = 
 التفاعل التي تبرزھا ھذه البیانات ؟ص اماھي خو -3
ht  احسب نسبة تقدم ھذه الجملة عند اللحظة -4  .استنتج مردود ھذا التفاعل .بة التقدم النھائيثم نس =2

  
 ......    اة

   أن اح   ء ، إ ا  اح   ء  ...                
  ... أم   ت دون مة   ....                          
            .... أا أن أ ا   ل أو و....       

   ار  رب                                                                              

8  7  6  5  4  3  2  1  0  ( )ht  
0.46  0.46  0.46  0.47  0.48  0.52  0.59  0.80  1.40  ( )molnAcide  

A
 

a
 

B  iA  

h  

C  

S
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   بالعمري األستاذمن اقتراح                 : الثانيالموضوع                                        

  :  )نقطة 04.(التمرين األول

  H2O2(aq)نمزج في بیشر محلوال مائیا من الماء األكسیجیني  c°25و في درجة حرارة  t=0عند اللحظة 

  مع محلول مائي C1 = 4,5 ´ 10 -2 mol.L-1تركیزه  V1=100mlحجمھ 

+K)من یود البوتاسیوم            
(aq) + I-

(aq))  حجمھV2=100ml تركیزه  

 C2 = 6,0 ´ 10 -2 mol.L-1  و بوجود وفرة من شوارد الھیدرونیومH3O
+

(aq)  . مؤكسد المشاركة في /تعطى الثنائیات مرجع
-I2(aq) / Iالتفاعل 

(aq)   و   H2O2 (aq) / H2O(l) . نفرض أن التحول الكیمیائي الحادث تام.  

   .أكتب معادلة األكسدة و اإلرجاع الحادثة  –أ ) 1°
  .احسب كمیات المادة االبتدائیة للمتفاعالت   - ب        
-Iبین أن المتفاعل المحد ھو شوارد  - جـ 

(aq)  استنتج التقدم األعظمي للتفاعل ،.  

   Vنأخذ في كل مرة حجما  I2(aq)لمعایرة ثنائي الیود المتشكل ) 2°
  م نسكب علیھا محلوال من تیوكبریتات الصودیوم من المزیج التفاعلي لیوضع في ایرنمایر مغموسة في حمام مائي بارد ث

(2 Na+
(aq) + S2O3

2–
(aq))     1- الشكل(تمكننا من الحصول على المنحنى . ذو تركیز معلوم.(  

 لماذا یوضع ایرنمایر في حمام مائي بارد ؟  -  أ

 . t1=9minأحسب قیمتھا عند اللحظة .   I2(aq)ثنائي الیود  عرف السرعة اللحظیة لتشكل   -  ب

  ، ھل ستزداد قیمة ھذه السرعة أم ال؟علل استنادا على البیان <t1 t2ن أجل م - جـ 
  I2(aq)الیود   حدد عاملین حركیین یمكنھما أن یزیدا من السرعة االبتدائیة لتشكل ثنائي) 3°

  
  
  
  
  

  
  
  
 

   : )نقطة 04.( الثانيالتمرين 
  

 C°25، عند درجة الحرارة  E 210حافظة رمزه في الصناعة الغذائیة كمادة  C6H5COOHیستعمل حمض البنزویك      
 من الماء المقطر  ml 250منھ في  mنحضر محلوال مائیا مشبعا لحمض البنزویك وذلك بإذابة كتلة . حالتھ الفیزیائیة صلبة 

  .من الماء  L 1منھ في  2g نذكر أنھ للحصول على محلول مشبع من ھذا الحمض یلزم إذابة . C°25عند 
 .التي یجب أن نستعملھا للحصول على ھذا المحلول  mتلة عین الك -  01

  من ھذا المحلول  ونعایره بواسطة محلول ھیدروكسید الصودیوم V1 = 20,0 mlنأخذ حجما   - 02      
 )Na+

(aq) + OH-
(aq)   (تركیزه الموليCB = 2,50.10-2 mol.l-1  من خالل القیاسات المحصل علیھا نمثل تغیرات ،PH 
                                     ، ثم نمثل البیان  VBبداللة الحجم المضاف  المزیج
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 .أكتب معادلة تفاعل المعایرة/ أ 
 .لمحلول حمض البنزویك CAأنشئ جدول تقدم  تفاعل المعایرة ، ثم استنتج التركیز المولي / ب 
 البنزویك ، ماذا تستنتج ؟للحصول على المحلول المائي لحمض  mأوجد الكتلة المستعملة / جـ 
 .وبین أن تفاعلھ مع الماء غیر تام محلول حمض البنزویك المعایر PHمن خالل البیان حدد /  د 

  .من محلول ھیدروكسید الصودیوم   VB = 6 mlنضیف الحجم   - 03   
                                                        .لتفاعل المعایرة عند ھذه اإلضافة  xأحسب قیمة  التقدم /  أ 

 .لھذا التفاعل xmaxحدد قیمة التقدم األعظمي / ب 
  .لتفاعل المعایرة عند ھذه اإلضافة   τاستنتج نسبة التقدم / جـ 

  للثنائیة المشاركة في التفاعل Kأحسب قیمة ثابت التوازن /  د         
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : )نقطة 04.(التمرين الثالث
  
ھذه األقمار . مجموعة من األقمار الصناعیة لالستكشافات العسكریة طورتھا فرنسا و أسبانیا بالتعاون مع بلجیكا " سھیلیو" 

" 2ھیلیوس"أحدثھا  .  675km ارتفاعھا  4200kgكتلتھا . 1mدقة الصور التي تلتقطھا ال تتعدى . تملك مدارات  دائریة 
  ".5أریان" ف الصاروخ من طر 2004دیسمبر  18الذي وضع في مداره في 

  .في أي مرجع تدرس حركة ھذه األقمار -1
 . Zو  G , MT,RT: أوجد عبارة السرعة المداریة للقمر بداللة  -2
 .بین أن قانون كیبلر الثالث محقق  -3
GMT=g0RT.:بین أن تساوي الثقل     باعتبار أن قوة الجذب العام على مستوى   سطح األرض -4

ھي شدة  g0حیث    2
 .رضیة في مستوى سطح األرض الجاذبیة األ

  .أحسب قیمتھا .  zو   ,g0 , RT:استنتج سرعة القمر بداللة 
    RT=6.38.103 km     g0=9.8 N/kg    

  
 : )نقطة 04.(التمرين الرابع

 
في  یعمل على تنشیط العضالت المسترخیة, جھاز كھربائي یزرع في الجسم   ( le stimulateur cardiaque )المنبھ القلبي  

تستخدم بطاریات  –وتفادیا لتكرار عملیة استبدال البطاریات الكھروكمیائیة  -القلب المریض ولضمان الطاقة الالزمة لتشغیلھ 
عبارة  عن وعاء  مغلق بإحكام ) أي البطاریة ( وھي  aالباعث لإلشعاع  Pu 238من نوع خاص تعمل بالنظیر البلوتونیوم 

  .من ھذه المادة المشعة        m0یحتوي على كتلة 
  ؟     aاإلشعاع , مادة مشعة  ,     Pu 238نظیر بلوتونیوم : ماذا تعني العبارة  - )أ  – 1

  ما ھو العدد الذي یمیز نواة الذرة ؟  -)ب     
  في نظرك كیف تنتج الطاقة من المادة المشعة كي تضمن اشتغال الجھاز ؟ - )ج     
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  تونیوم مع توضیح قوانین اإلنحفاظ المستعملة ؟أكتب معادلة تفكك البلو) أ  -2
 .احسب الطاقة المحررة من تفكك نواة واحدة من المادة المشعة  ) ب      

  : N, Zیعطى المستخرج التالي من المخطط  

  
  

 ,u = 931.5 MeV/c2   1:و طاقة وحدة الكتل الذریة      
 A (t )المنحنى البیاني للتناقص اإلشعاعي  یعطى   –3 

  ) t = 0 (باعتبار بدایة تشغیل الجھاز بدایة الزمن       
  .لنشاط العینة         

  .   λأحسب ثابت التفكك  ) أ      
   A0أحسب النشاط االبتدائي ) ب     

  .  N0ثم استنتج عدد األنویة االبتدائیة         
  m0  .= 6.023 . 1023     NAقیمة الكتلة أحسب ) ج      

  ,%  30عملیا الجھاز یعمل بشكل جید إلى أن یتناقص نشاط العینة  بـ  – 4
  .أحسب عندئذ  عدد أنویة  البلوتونیوم المتبقیة       

  المریض الذي زرع لھ ھذا الجھاز و ھو في الخمسین من عمره  متى یضطر إلى استبدالھ ؟ -5
  : )نقطة 04.(الخامس التمرين 

من العناصر الكھربائیة                                                                                                         – 01 –الشكل تتكون الدارة الكھربائیة المبینة في   
                                                                                                                                          E = 12 Vمولد  قوتھ المحركة الكھربائیة  :  التالیة    

                                                                    ، K، مبدلة  R = 200 Ω، ناقل أومي  مقاومتھ   Cمكثفة  سعتھا         
  بحیث نغلق دارة المولد  1على الوضع  K،  نضع المبدلة   t = 0sفي اللحظة  
  نربط قطبي المكثفة براسم االھتزاز المھبطي ، فنحصل على منحني تطور التوتر   
                                                                                  – 02 –الشكل والموضح في  uc =f(t)الكھربائي بین طرفي المكثفة    
                                                                بتطبیق قانون جمع التوترات ، أثبت أن المعادلة التفاضلیة التي تربط                                                              – 1 

)   :   تكتب بالشكل     tو  Cuبین       ) ( )
CR
Etu

CRdt
tdu

C
C

.
.

.
1

=+  

                                                                                                                                                                             
            

  یقدر بالثانیة  τأثبت بالتحلیل البعدي أن الثابت  – 2   
  . في الجملة الدولیة للوحدات         

  :تحقق أن حل المعادلة التفاضلیة السابقة ھو  – 3   
        uc(t) =E(1-e-t/τ) ،    

   . t =0في اللحظة   uc = 0:ثم بّین أن               
  ما ھي شدة التیار الكھربائي المار في الدارة  - 4    
  .من غلقھا ؟     Δt = 60 msبعد 

    t = τ   ،t =5 τ: في اللحظتین  ucأحسب قیمة التوتر  – 5   
  أرسم المماس للمنحنى عند المبدأ  - 6    
  . τعّین من البیان قیمة الثابت  – 7    

 C أوجد قیمة سعة المكثفة – 8    
                                                  

  

   
He4

2 
  Cm96       Am95     Pu94    Np93       U92     Pa91  النواة أو الجسیم  

 ( u )الكتـلة  233.99338 233.99048 233.99189  237.99799 233.9957 233.9975  4.00151

02الشكل  

الشكل

40 

1,9.10 
10 

80 120 160 

A (t ) Bq 

t( ans) 
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   : األولالموضوع ل ح
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  i  ) ن 4: (الثانيالتمرین 
  
   UR  E    )      0.5..............(رسم الدارة    –   1
  

    
   
 a(-RCb   +  1 ) 0 =  بالتعویض نجد   - 2 

  وھو ثابت الزمن      =bومنھ     

 ) 0.25...(نجد  URفي معادلة    t=0وعند تعویض  
  UR(t=0)=E=a  )....................................0.25(  

    UR(t)بأدخال اللوغارتم النیبیري على طرفي  -أ  – 3
 tLn(UR(t))  = ln E  -        وھذه المعادلة من  

  )α  +  ßt              UR ln(   )........................0,5=(الشكل                            
 = ß=      - و       ln E  α =بالمطابقة نجد      

  من البیان نجد  معادلة المستقیم  ھي    –ب    
                                          Ln(UR(t)) =5.7  -  0.57 t   ).......................0,5( 

  ھذه القیمة التتفق مع بیانات الصانع   C= 140 µ f ومنھ   =C            -ج   
 ألن ھذه القیمة خارج المجال المعطى في النص              

  154 µ f              C      µ f 176  )...........................0.5( 
  )0,5......(یتغیر المیل   وثابت الزمن   ویتغیر البیان  R’= R/2عندما نستعمل  مقاومة   -د 

:  التمرین الثالث  

R 
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 التمرین الرابع

 :فوائد اإلشعاع  - 1
  )0.25....................( الزراعة    -التأریخ    - الطب  

  )0.25.......(تلوث  البیئة  -سرطان    - عاھات وتشوھات خلقیة  :  مضار اإلشعاع 
i.                +                    ).................0.25( 

          +                           )..............0.25(  

 +                )...........0.25(  

  +                  ).............0.25(  

       +          )...............0.25(  

   N0     =      )   (N  = من عالقة التناقص النووي   لدینا     tإیجاد    – 3  

                                                                        

  )ans-  λ  ).............0.75 6-10  9.2 = 1أي         =λومنھ         

 t = ln(mp/ms)   ومنھ            mp= msمن قانون التناقص الكتلي      – 4    

    t   =  5.56  105  ans   )..................0.75 (  الیؤرخ  لتأریخ ھذه  الرواسب  ألن ال    الیمكن أستعمال
 )0.25................(تقریبا                                          40000ansألكثر من 

  
  

  :رین الخامسمالت
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