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تقني ریاضي+علوم تجریبیـة: الشعبة

: املدةالعلوم الفیزیائیة: اختبار يف مادة

:على المترشح أن یختار أحد الموضوعین التالیین
)نقطة20(:الموضوع األول

:األولالتمرین 
:دلة التالیةلھ یتفاعل مع ثنائي البروم وفق المعانحمض النمل ال لو

Br2(aq) + HCOOH(aq)= 2Br 
(aq) + 2H+

(aq) + CO2(g)
+H)نلو + Br )t=0

V1=50mLBr2C1=0,024mol/LV2=50ml
.C2=0,03mol/Lالنمل تركیزه المولي 

.t=0أوجد التركیز المولي للمتفاعالت في المزیج عند اللحظة -1
.أنجز جدول تقدم التفاعل-2
:ببین أن التركیز المولي لثنائ-3

2COt2 0,416V0,012ــ]Br[  :
t]Br2 [ یمثل تركیزBr2 في اللحظةtو ،VCO2 یمثل حجمCO2باللتر اس اللحظة مقدرالمتشكل في نف)L(.

:فنحصل على النتائج التالیةtالمتشكل في لحظات مختلفة CO2نقیس حجم -4
400350300250200150100500t(s)

21,7020,4018,7216,8014,5011,768,504,560VCO2(mL)
4,2112mol/L.10-3.]Br2[

.اكمل الجدول السابق-أ
1cm: سلم الرسم ] f(t)]Br2=م على ورقة ملمتریة البیان ارس-ب → 50s 1؛cm → 1.10-3mol/L
Brواستنتج سرعة تشكل t=50sةفي اللحظBr2احسب سرعة اختفاء -ج في نفس اللحظة.
.المتشكل في لحظة اختفاء لون محلول ثنائي البرومCO2احسب حجم غاز -د

VM=24L/mol: الحجم المولي للغازات:یعطى
:التمرین الثاني

،
.قانون التناقص اإلشعاعي

.الرصاص-من بین ھذه التقنیات تقنیة التأریخ بواسطة الیورانیوم
:المعطیات

البروتوننالنیوترو206الرصاص 238الیورانیوم النواة أو الدقیقة
U238الرمز

92Pb206
82n1

0p1
1

238,00031205,929491,008661,00728(u)الكتلة 
M(238U)=238g/molM(206Pb)=206g/mol

-1u = 931,5MeV.C 2.-238انیوم نصف عمر الیور   :t1/2=4,5.109ans

8من 1صفحة 

)علوم جتريبية(ساعات ونصف 03
)تقين رياضي(ساعات ونصف 04



)nucléon/MeV87,7)Pb: 206طاقة الربط بالنسبة لنویة الرصاص-
A

EL .

238206تتحول نواة الیورانیوم 
.-وإشعاعات 

HeyexPbU: ننمذج ھذه التحوالت النوویة بالمعادلة اإلجمالیة 4
2

0
1-

206
82

238
92 .

U238دراسة نواة الیورانیوم -1
92:

.المشار إلیھما في المعادلة اإلجمالیةyو xبتطبیق قانوني االنحفاظ، حدد كل من العددین الصحیحین -1-1
.238أعط تركیب نواة الیورانیوم -1-2
U238احسب طاقة الربط بالنسبة لنویة -1-3

bP206ثم تحقق أن نواة 92
U238أكثر استقرارا من النواة 82

92.
:الرصاص-تأریخ صخرة معدنیة بواسطة الیورانیوم-2

.نجد الرصاص والیورانیوم في الصخور بنسب مختلفة في الصخور المعدنیة حسب تاریخ تكّونھا
238نعتبر أن تواجد الرصاص في بعض ا

.الزمن
(t=0)

U238من أنویة الیورانیوم 
92.

tmU(t)=10g238و
mPb(t)=0,01g 206من الرصاص.

: أثبت أن عبارة عمر الصخرة المعدنیة ھو-2-1









)Pb(M).t(m
)U(M).t(m1ln.

ln2
tt 206

U

238
Pb1/2.

.بالسنةtاحسب -2-2
:التمرین الثالث

E ،
Kمكث ،CR1 ،R2 :R1=1K ،

R2=4K1-كما في الشكل-.
، t=0KUPNفي اللحظة -1

UPA ،UAB ،UBN

.ورقة اإلجابة
2- :0baq

dt
dq



.bو aالثابتین 
3-q(t)=(1  e t)

.وعین كال من 
4--2- :C ،

.Eقیمة التوتر 
فة، ثم احسب قیمتھا في نھایة أعط عبارة الطاقة المخزنة في المكث-5

.عملیة الشحن
.زمن تناقص الطاقة المخزنة في المكثفة إلى النصف وثابت الزمن t1/2أوجد العالقة الریاضیة بین -6

8من 2صفحة 

)A(
dt
dq

410.5 

5,20 410).q(c 

-2-الشكل

E

Kp

N B

A

C

1R

2R
-1-الشكل



:التمرین الرابع
)Δ (

S1في أحد طرفیھ جسمایمر خیط مھمل الكتلة غیر مرن یحمل 

S2m1=m2=100gS1S
m)d (

. )-1-الشكل(Sوال تسمح بمرورS1تسمح بمرور الجسم 
الكون دون سرعة ابتدمن الس)S1 ،S2،S(تحرر الجملة 

.تغیرات سرعة حركة الجملة بداللة الزمن ) -2-الشكل(
:من البیان - 1

.كل طورحركة طبیعة استنتجحدد أطوار الحركة، و-أ
.أحسب قیمة التسارع في كل طور - ب
.أكتب المعادالت الزمنیة للحركة خالل كل طور- ج

.تینبطریقتین مختلفdأحسب المسافة- 2
.بتطبیق قانون نیوتن الثاني أوجد عبارة التسارع في الطور األول  - 3
.mمما سبق استنتج قیمة الكتلة- 4
2:بین أن عبارة تسارع الجاذبیة األرضیة یعطى بالعالقة- 5

2
1

mdt2
H)m(2mg 



.بسرعة ثابتةمدة االنتقالtالمسافة التي یقطعھا الجسم عندما تصبح سرعتھ ثابتة و Hحیث 
)g = 10 m.s-2:نأخذ(

:التمرین التجریبي
I-AHm

.C°25عند درجة حرارة pH=2,8مجھول ولھ Caوتركیزه V=500cm3على محلول حمضي حجمھ 
.اكتب معادلة تفاعل ھذا الحمض مع الماء-1
.جز جدول التقدم لھذا التفاعلنأ-2
3-Caf]AH [ وf]A [ :
f]A+[f]AH=[Ca.

II-VaAH
-Cb=10ي ـ(Na++ OH)ـمحل

2mol/L ونتابع تطور النسبة
]A[
]AH[

-

:فنحصل على البیان الموالي
1-Ca

AHثم احسب قیمة الـpKa للثنائیةAH/A واستنتج قیمةKa.
.تفاعل المعایرةاكتب معادلة -2
.المضاف عند التكافؤVbEاستنتج اعتمادا على البیان قیمة الحجم -3
.للمحلول الحمضي المعایَرVaاحسب الحجم -4
CnH2nO2m=400mgالصیغة العامة للحمض ھي أنعلما -5

.واذكر اسمھAHالصیغة الجزیئیة المجملة للحمض 

8من 3صفحة 

10

]A[
]AH[

-

2

4

6

8

5 10 15 200 )(cmV 3
b

V(m/s)

t(s)1

2

-2-الشكل

d
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-1-الشكل
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)خاص بالتقني ریاضي(:السادسالتمرین 
Ni2+

(aq)/Ni(s) وZn2+
(aq)/Zn(s)،

V=100mLNi2+
(aq)+SO4

2-
(aq)i=5.10-2mol/L]Ni2+

aq[ ،
+Zn2ك ـمن محلV=100mLمسرى الزنك في حجمو

(aq)+SO4
2-

(aq)يـi

=5.10-2mol/L]Zn2+
aq[.

بجسر ملحيالعمود نصفينصل محلولي 
M(Ni)=58,7g.mol-1و  M(Zn)=65,4g.mol-1: الكتلة  المولیة الذریة-:معطیات

1F:رادياالف- = 96500 c.mol-1

:وازن المقرونتالتثاب-      )s(
2
aq

2
aqs NiZnNiZn  و:K=1018

25°C.
1-NiوZn

I=0,1A.
، وQriاحسب -1.1

.المباشراالتجاه
.األوميالناقلحدد، معلال جوابك، منحى التیار الكھربائي المار في -1.2

.     توجد بوفرة وأن التحول الكیمیائي الذي یحدث أثناء اشتغال العمود كليالمسریینأن كتلة نعتبر. 2
.الشتغال ھذا العمودtmax∆حدد المدة الزمنیة القصوى-2.1
.Niالنیكلمسرىلكتلة m∆استنتج التغیر-2.2

8من 4صفحة 



)نقطة20(:الثانيالموضوع 
:األولالتمرین 

N2O5

:         والذي یتّم وفق التفاعل التالي
     2 5 2 2g g g2 N O   4 NO O 

  :PV  nRT n mol

مادة الغاز، P Pa،ضغطھ 3V m ،حجمھ T K ،درجة حرارتھ R  8,31 SIثابت الغاز المثالي.
2نضع غاز  5N O في وعاء مغلق حجمھ ثابتV 0,50 L عند درجة حرارة ثابتةT 318 K .

. في الوعاء بمرور الزمنPبواسطة مقیاس الضغط، نتابع تطور الضغط 
tفي اللحظة  04:   ، نجد قیمة الضغط

0P 4,638 10 Pa 

0Pقیاس النسبة  / Pبمرور الزمن أعطى النتائج التالیة :
10080604020100t(s)

2,4222,3582,2502,0471,7031,4351,000
0P

P

x(mmol)
n0=8,8.10-3mol: ھيN2O5بیّن أن كمیة المادة االبتدائیة لغاز- 1

التفاعل، یجب تحدید العالقة بینلمتابعة تطور ھذا- 2
0P

Pوتقدم التفاعلx.

.xmaxة التقدم األعظميأنشئ جدول تقدم التفاعل المدروس، وعیّن قیم-1.2
.xو n0بداللة ngمن جدول التقدم، عبّر عن كمیة المادة الكلیة للغازات-2.2
:  بتطبیق قانون الغاز المثالي، استنتج العالقة-3.2

00 n
3x1

P
P

.

. x=f(t)، ثّم ارسم المنحنىxأكمل جدول القیاسات بحساب قیم التقدم العالقةانطالقاً من ھذه- 3
كیف تتغیّر ھذه السرعة بمرور الزمن؟ علّل. عّرف السرعة الحجمیة للتفاعل-1.3
.، ثّم عیّن قیمتھ من البیان1/2tعّرف زمن نصف التفاعل -2.3

احسب النسبة -3.3
0

max

P
P حیثmaxPقیمة الضغط في الوعاء عند بلوغ التقدم قیمتھ العظمى .

tتحقّق من أّن التفاعل لم ینتھي في اللحظة -4.3 100 s.

:التمرین الثاني
 :35

17( )35Cl36
17( )36Cl ،37

17( )37Cl

ً 36مستقران، بینما كلور37وكلور35النظیران كلور، .نشط إشعاعیا
بینما في الجلید على عمق عدة . یتجدّد باستمرار ونسبتھ تبقى ثابتة بمرور الزمن36في المیاه السطحیة الكلور

36
. البدایة

365معرفة زمن نصف العمر للكلور
1/2( 3,08.10 )t ansونسبتھ في عینة من الجلید تسمح بتأریخ ھذا األخیر.

"نواة مشعّة"، " نظائر:  "أعط تعریف المصطلحین-1
36أعط تركیب نواة الكلور-2

8من 5صفحة 



36یعطي نواة األرغون المستقرة 36إلشعاعي للكلورالتفكك ا-3
18 Ar:

.اكتب معادلة التفكك مبیناً قوانین اإلنحفاظ المطبقة-1.3
ما نوع ھذا النشاط اإلشعاعي؟. أعط اسم الجسیم المنبعث-2.3

أعط عبارة قانون التناقص اإلشعاعي - 4 N t بداللةN0 وt.

1/2عّرف زمن نصف العمر، وبیّن أّن - 5

ln 2
t


 حیث ،ھو ثابت النشاط اإلشعاعي.

في . اقتطعت من اسطوانة جلیدیة أخذت من  المتجّمد الشماليmعمر عینة من الجلید كتلتھا t1نرید تحدید - 6
.mمقارنة بعینة حدیثة لھا نفس الكتلة 36من أنویة الكلور%75ھذه العینة، ال یوجد سوى 

: عمر عینة الجلید یعطى بالعالقةt1بین أّن -1.6 1
1

0

1
ln

N t
t

N
 

   
 

. t1، ثّم احسب 

الكربون في ھذه . أثناء تشكل الجلید، احتجزت CO2الجلید یحتوي أیضاً على فقاعات غاز ثنائي الكربون -2.6
. ans 12145700بونالجزیئات یتكون من النظیرین كر

لتأریخ عینة الجلید؟14لماذا لم نستعمل الكربون. نفرض أن غاز ثنائي الكربون المحتجز داخل الجلید ال یتجدّد
:التمرین الثالث
VAبسرعة إبتدائیةAیبدأ حركتھ من ABCعلى مسار g 400كتلتھ Sیتحرك جسم 

جر


F ثابتھ یصنع حاملھا مع األفق زاویة= 60o1-كما في الشكل-
یخضع الجسم أثناء حركتھ لقوة احتكاك ثابتة 



f 0.4شدتھا Nعلى الجزءABفقط.
AB6-3-المخطط الممثل في الشكل 

.ثواني

.ABاستنتج من الشكل طبیعة حركة الجسم على المسار -أ -1
.احسب تسارعھ وسرعتھ االبتدائیة -
.ABاستنتج طول المسار -
احسب شدة قوة الجر -ب



F  .  نعتبرg = 10 m/s2

2–SBCrC
2m/sرھاقد

.=30oعلما أن BCأحسب نصف قطر المسار ) أرض-جسم(بتطبیق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة 
.Dلیسقط على األرض عند النقطة Cالنقطة Sیغادر الجسم –3

.Cبعد مغادرتھ النقطة Sاكتب معادلة مسار الجسم -أ 
.Cشاقول المار بالنقطة والDاحسب المسافة األفقیة بین النقطة -ب

8من 6صفحة 
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:التمرین الرابع
:ننجز التركیب التجریبي المبین في الشكل بواسطة العناصر الكھربائیة التالیة

E  5 Vمولد للتوتر توتره ثابت-
Rناقل اومي مقاومتھ - 80 
rومقاومتھا Lوشیعة ذاتیتھا-

بادلة وصمام ثنائي-
I - 1توضع البادلة في الوضع:

.وضح على الدارة كل من شدة التیار والتوترات- 1
بین على الرسم كیفیة ربط راسم االھتزاز المھبطي لمشاھدة - 2

.RUوBUتطور التوترین 
.BUاوجد المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر- 3

حل المعادلة السابقة من الشكل  - 4
1

t

BU A.e B 


 .
.: بداللة  Bو Aاوجد عبارة الثابتین .  r R E.

t.250: السابق یكتب بالعبارةالحل - 5
BU 1 4.e     اوجد كل من ،:

.rالمقاومة الداخلیة للوشیعة -أ
.0Iشدة التیار في النظام الدائم -ب 
.Lذاتیة الوشیعة - ج 

II -2توضع البادلة في الوضع:
.ھو دور الصمام الثنائيما- 1
.تعرف على البیانین مع التعلیل- 2
.الموجودین على محور التراتیب بداللة YوXاوجد عبارة المجھولین - 3 .  r R E

.ثم احسب قیمتیھما
:التمرین التجریبي

.من بین الثنائیات الموجودة في الجدول أسفلھ)حمض/ أساس (نرید تعیین  الثنائیة 
: المحلول الذي یحتوي على النوعین المشاركین حیث نستعمل PHلتعیین الثنائیة نقیس 

 محلول)S1: (  یحتوي النوعA تركیزه الموليC1 = 10-1 mol . L-1.
 محلول)S2: ( یحتوي النوعAHالموليتركیزهC2 = 10-1 mol . L-1.

: عدة أمزجة ، فتحصلنا على الجدول التالي PHمتر ، قمنا بقیاس PHبواسطة جھاز الـ  
المزیج87654321

10421,330,750,500,250,10
2

1

V
V

5,85,45,14,94,74,54,23,8PH










2

1

V
Vlog

.أكمل الجدول - 1
أرسم المنحنى - 2





















2

1

V
VlogfpH.) 1: السلم cm          pH=1      ,   1 cm           0,20.(

.نعتبر أن التركیب لكل مزیج عند التوازن مماثل للمزیج االبتدائي - 3
و pHاستنتج من البیان العالقة بین  

  








 

éq

éq

AH

A
log.
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ثم العالقة بین ) -AH / A( للثنائیة aKاستنتج ثابت الحموضة في الماء وAHأكتب معادلة انحالل - 4
PHالمحلول وpKa الثنائیة )AH / A-.(

.الثنائیةpKaاستنتج مما سبق القیم التقریبیة لـ  - 5
M(AH) g/molpKa 250عندC الثنائیة )AH/A-(

463,75HCOOH / HCOO

604,753 3CH COOH / CH COO

744,872 5 2 5C H COOH / C H COO

52,57,3-HClO/ClO
)خاص بالتقني ریاضي(:السادسنالتمری

GuyaneIIالمتواجد ب Kourouأطلق المركز الفضائي2005دیسمبر 21في 
ال

2018 .m=2,0.103Kg
):1(النھائي یتم وفق ثالثة مراحل كما ھو مبین في الشكل

I-ىفي المرحلة األول:
بالنسبة لسطح األرض h=6,0.102Kmعلى ارتفاع منخفض vsیوضع القمر على مدار دائري بسرعة ثابتة

,n(S(باعتبار  المعلم. حیث یخضع لقوة جذب األرض لھ فقط 


,مركز عطالة القمر االصطناعي S: حیث


n
.شعاع الوحدة للمحور الناظمي

أ-1


S/TF.
.مثلھا على رسم

.(SI)في الجملة الدولیةGباستعمال التحلیل البعدي أوجد وحدة ثابت الجذب العام-2
.مركز عطالة القمر االصطناعيعبارة سرعة بتطبیق القانون الثاني لنیوتن أوجد-3
:المدة الزمنیة لیدور القمر االصطناعي دورة واحدة حول األرض بیّن أنTیمثّل-4
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II-المرحلة الثانیة:
ل

Pل
.في المدار الجیو مستقرAفي المدار االنتقالي والنقطة Pتتوضع

.أعط نص القانون الثاني لكبلر -1
أثبت مستعینا برسم تخطیطي أن سرعة القمر لیست -2

:النقطتین اللتان تكون فیھما
.السرعة أعظمیة-بالسرعة أصغریة -أ

III-المرحلة الثالثة:
h'=3,6.104kmالقمر في مداره النھائي الجیو مستقر على ارتفاع 

.عّرف القمر الجیو مستقر ثم حدد خصائصھ-1
.أحسب السرعة المداریة النھائیة لھذا القمر-2

G=6,67.10-11SI  ,RT=6,4.103Km,MT=6,0.1024Kg:یُعطى
T=23h56minدور األرض حول نفسھا 

سنوسي الطاھر+روابحي عمر : االستاذین 
8من 8صفحة 

املدار اجليومستقر النهائي
h' = 3,6 10 4 km

املدار الدائري املنخفض
h = 6,0 10 2 km

املدار اإلنتقايل اإلهليجي
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