
الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية   
 وزارة التربية الوطنية

 متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
 2020دورة:            التعليم الثانوي بكالوريا امتحان
 علوم تجريبية الشعبة:

            العلوم الفيزيائية مادة:اختبار في 

 8من  1صفحة 

د 30و سا 03 المدة:
 :اآلتیین الموضوعین أحد یختار أن المترشح على

 األول الموضوع
 )8من  4إلى الصفحة  8من  1) صفحات (من الصفحة 04�حتوي الموضوع األول على (

 نقاط) 06التمر�ن األول: (

على ضفتي  1912و 1908جسر سیدي راشد بینُبني 
یر�ط بین حي الكد�ة الذي وادي الرمال �قسنطینة 

 ومحطة القطار. 
 

  .إیجاد ارتفاع الجسر یهدف هذا التمر�ن إلى

زار التالمیذ جسر سیدي راشد في إطار رحلة مدرس�ة 
لى مدینة قسنطینة فانبهرت "منى" من علو هذا الجسر إ

وأرادت معرفة علوه. من أجل ذلك تركت حجًرا كتلته
100m g= ل�سقط دون سرعة ابتدائ�ة من نقطةO           

0t نعتبرها مبدأ للفواصل في اللحظةالجسر حافة على تقع  4,67t وسّجلت زمن سقوطه = s=. 
 

2g- 9,80 الجاذب�ة األرض�ة: شدة :�عطى m s= ⋅

 دراسة السقوط الحر للحجر:
 عّرف السقوط الحر لألجسام. .1
 من بین المراجع التال�ة:  .2

 المرجع الهیلیومركزي ، (جـ) المرجع الجیومركزي (ب) المرجع السطحي األرضي، (أ) 
اختر المرجع المناسب لدراسة حركة سقوط الحجر.  .1.2 
 هل �مكن اعت�ار المرجع المختار عطال�ا؟ عّلل. .2.2 

)نعتبر سقوط الحجر حًرا في المعلم .3 )Oz  1المرت�ط �مرجع الدراسة (الشكل.( 
 ل القوى الخارج�ة المط�قة على الجملة الماد�ة (الحجر) أثناء السقوط.مثّ  .1.3   
  ذكِّر بنص القانون الثاني لنیوتن. .2.3 
 لجملة فيابتطبیق القانون الثاني لنیوتن على الجملة، ِجد المعادلة التفاضل�ة التي تحققها سرعة مركز عطالة . 3.3  

 .tكل لحظة        

 -سیدي راشد  جسر. 1الشكل 
ة ط  ق

O 

موقع عيون البصائر التعليمي

https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://elbassair.net/
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 استنتج طب�عة حركة مركز عطالة الجملة واكتب المعادلة الزمن�ة لسرعته.. 4.3   
 اعتمادا على المعادلة الزمن�ة للسرعة: .4

)ارسم على ورقة میل�متر�ة منحنى تطور سرعة مركز عطالة الجملة .1.4    )v f t=.  
 ارتفاع الجسر عن سطح االرض. h ِجد ب�ان�ا ق�مة. 2.4   
)اكتب المعادلة الزمن�ة للحركة. 3.4    )z t.   
 .h تأكد حساب�ا من ق�مة االرتفاع. 4.4   

 
 

 نقاط) 07التمر�ن الثاني: (

 ،للتنب�ه بوجود حاجز أمني حاجز الدرك الوطني اشارة ضوئ�ة ذات ومضات�ستعمل في 
  تعتمد أساسا على عدة عناصر كهر�ائ�ة من بینها المكثفات، النواقل األوم�ة، ...

 

 تحتوي العناصر الكهر�ائ�ة السا�قة.دارة  دراسة التمر�ن هوهذا الهدف من 
 :من ةالمكون) و 2نحقق الدارة الكهر�ائ�ة (الشكل 

Eالمحركة الكهر�ائ�ةه قوتالتوتر الثابت  مولد ــــــ  5V= ؛ 
 ثابتة؛ R'متغیرة ومقامة اآلخر Rین مقاومة أحدهماأومی ینناقل ــــــ 
 .2Kو 1Kقاطعتینو  Cسعتهاغیر مشحونة مكثفة  ــــــ 

 

 شحن المكثفة .1
 

في متا�عة تطور التوتر الكهر�ائي بین طر ل ذاكرة يذ اهتزازراسم  نستعمل
)ةالمكثف )Cu t. 

0t اللحظة في مفتوحة  2Kمع إ�قاء القاطعة 1Kالقاطعة، نغلق =
)المنحنىفنشاهد على شاشة راسم االهتزاز  100Ω على الق�مةRض�طون )Cu f t=  3(الشكل(. 

 جابتك ثم:إالدارة على ورقة  مأعد رس. 1.1
 توصیل راسم االهتزاز �الدارة لمشاهدة ك�ف�ة  وضح ــــــ     

 ةالكهر�ائي بین طرفي المكثفمنحنى تطور التوتر         
        ( )Cu f t=. 

 بّین جهة الت�ار الكهر�ائي المار في الدارة.  ــــــ     
 ل �سهم التوتر الكهر�ائي بین طرفي كل عنصر.مثّ  ــــــ     
 بتطبیق قانون جمع التوترات، اكتب المعادلة . 2.1

)التفاضل�ة التي �حققها التوتر الكهر�ائي      )Cu t. 
  3 الشكل
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) حل المعادلة التفاضل�ة السا�قة هو من الشكل:. 3.1 ) (1 )
t
B

Cu t A e
−

=  . Bو Aِجد ع�ارة كل من الثابتین. −
 وما مدلوله الفیز�ائي؟ B ماذا �مثل الثابت. 4.1
)في النظام الدولي للوحدات B حّدد وحدة الثابت. 5.1 ).S I مستعمال التحلیل ال�عدي. 
  الطر�قة المستعملة. توض�حثابت الزمن مع  τ ق�مة ِجد. 6.1
   سعة المكثفة، استنتج الطاقة المخزنة في المكثفة عند نها�ة الشحن. C ق�مة احسب. 7.1
 .�شكل أسرع السا�قة ضح كیف یتم شحن المكثفةو  .8.1

 

 المكثفة تفر�غ .2
0t �عد شحن المكثفة السا�قة كل�ا وفي اللحظة  .2Kونغلق 1K، نفتح القاطعة=

 ).4تتناقص الطاقة المخزنة في المكثفة خالل تفر�غها (الشكل . 1.2
 إلى أین ذهبت الطاقة المخزنة في المكثفة؟ .1.1.2      
 ع�ارة التوتر بین طرفي المكثفة هي:     . 2.1.2      

             ( )Cu t E e
−

=
t
τ'     

 ثابت الزمن. اكتب الع�ارة  τ'حیث            
) اللحظ�ة للطاقة المخزنة في المكثفة             )CE t.  

 من الب�ان. τ'الزمناستخرج ق�مة ثابت . 3.1.2     
 .R'استنتج ق�مة المقاومة. 4.1.2     

 
 
 

            نقاط) 07التمر�ن التجر�بي: (

 مستقالن 2و 1الجزءان 

 دیوملهیدروكسید الصو یر الز�تون، یتكون أساسا من محلول مائي نتج تجاري لتصبِ مُ  �اع في األسواقیُ  :1الجزء 
)(الصودا الكاو�ة) ) ( )( )Na HOaq aq+  .ه الموليال تحمل معلومات عن تركیز قارورته ال�طاقة الملصقة على ، +−

 

  .یر الز�تون التركیز المولي لمحلول تصبِ  0cتعیین یهدف هذا الجزء إلى
 

25المحالیل مأخوذة عندكل  C° 

 البروتوكول التجر�بي:
0احجمبواسطة ماصة ع�ار�ة  أخذن - 5V mL=  0 تركیزه الموليالمنتج التجاري منc؛ 
)مرة، للحصول على محلول 50ُنخفف المنتج التجاري  - )S 1 تركیزه الموليc . 
1احجم أخذن - 20V mL= من المحلول( )S  محلول حمض كلور الهیدروجین� هعایر نو( ) ( )( )3H O Claq aq+     تركیزه +−

10,1cالمولي    mol L−= ⋅a  یتغیر عند إضافة محلولنالحظ أن لون ال البروموت�مول ككاشف ملون،زرق أ�استعمال و 
20Vحجم     mL=a  كلور الهیدروجین.حمض من محلول 

  

4الشكل   
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 أعط مدلول الع�ارة المكتو�ة على الملصقة ''یجب ارتداء قفازات ونظارات عند استعمال هذه المادة''. .1

 .موضحا عل�ه الب�انات الكاف�ة المعایرةلتركیب تخط�طي الشكل ال ارسم .2

 المعایرة. اكتب معادلة تفاعل .3

 .للُمنتج التجاري تركیز المولى ال 0cثم استنتج 1cِجد ق�مة. 4

 ما الهدف من تخفیف المحلول التجاري؟ .5
 

)�ستعمل حمض المیثانو�ك :2الجزء  )HCOOH .في صناعة األص�غة والمطاط ومنتجات أخرى 

)لدینا محلول تجاري  )0S 1لحمض المیثانو�ك تركیزه المولي
0 2c mol L−= ⋅. 

)نحضر محلوال مائ�ا )S تركیزه الموليc  وذلك بتخفیف المحلول التجاري( )0S 10 .مرات 

 تأثیر التركیز المولي االبتدائي على انحالل الحمض في الماء.دراسة  یهدف هذا الجزء إلى

 حسب برونشتد. عّرف الحمض .1
 اكتب معادلة انحالل حمض المیثانو�ك في الماء. .2
)للمحلول cاحسب التركیز المولي. 3 )S. 
 توجد في المخبر الزجاج�ات التال�ة:  .4

  5mL ،10mL ،20mL :ماصات ع�ار�ة ــــــ   
 100mL ،500mL ،1000mL :حوجالت ع�ار�ة ــــــ   

)الزجاج�ات الالزمة لتحضیر المحلولاختر     )S.عّلل ، 
)انطالقا من المحلول .5 )S  نحضر عدة محالیل مخففة ذات 

 كل منها ونحسب  pHتراكیز مول�ة مختلفة ثم نق�س ق�مة    
 لكل محلول فنتحصل على المنحنى  fτنس�ة التقدم النهائي    
)الب�اني     )f f pHτ   fτالممثل لتطور نس�ة التقدم النهائي =
 ).5(الشكل  pHبداللة    

10للتفاعل تكتب �الع�ارة:  fτأنشئ جدوال لتقدم التفاعل و�ّین أن نس�ة التقدم النهائي .1.5     pH

f c
τ

−

=. 

1لكل من المحلولین الممیز�ن ِبـ: fτحّدد ب�ان�ا نس�ة التقدم النهائي. 2.5     2,9pH 2و  = 5,0pH  ثم استنتج   =

 التركیز المولي االبتدائي لكل من المحلولین.          

 استنتج تأثیر التركیز المولي االبتدائي على انحالل الحمض في الماء. .3.5    
 
         
 
 
 
 انتهى الموضوع األول

    

 
  

  

5الشكل   
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 الثاني الموضوع
  )8من  8إلى الصفحة  8من  5) صفحات (من الصفحة 04على ( الثاني�حتوي الموضوع 

  نقاط) 06( التمر�ن األول:

التي تدور  ISS ) اختصارا بـ1 ُتعرف المحطة الفضائ�ة الدول�ة (الشكل

من سطح  h حول األرض �حركة نعتبرها دائر�ة منتظمة على ارتفاع

األرض. بإمكان هذه المحطة أن تحمل رواد فضاء لعدة أشهر. تستعمل 

 لتدر�ب الرواد لقضاء أوقات طو�لة في الفضاء وٕاجراء تجارب علم�ة.

  :معط�ات
 24كتلة األرض

T 6 10M kg=   ؛×
 3نصف قطر األرض

T 6, 4 10R km=  ؛×
 116,67ثابت التجاذب الكوني 10G SI−=  ؛×
 54,15كتلة المحطة الفضائ�ة 10m kg=  ؛×
 400ارتفاع المحطة عن سطح األرضh km=. 

 .Tحول األرض Sاقترح مرجعا مناس�ا لدراسة حركة المحطة الفضائ�ة. 1

T شعاع القوةارسم ك�ف�ا . 2
S

F


 ثم احسب شدتها. Sعلى المحطةTالتي تؤثر بها األرض 

m ،T بداللة Sالسرعة المدار�ة للمرك�ة الفضائ�ة vبتطبیق القانون الثاني لنیوتن، ِجد ع�ارة . 3
S

F ،TR وh  

 ثم احسب ق�متها.   
ثم احسب ق�مته واستنتج عدد الدورات المنجزة من طرف المحطة  vو TR،hبداللة دور المحطة T اكتب ع�ارة .4

 في الیوم الواحد.
 یخضع رواد الفضاء عند عودتهم إلى األرض لفحص طبي شامل. في أحد اخت�اراته، ُ�حقن رائد الفضاء �عینة .5

0مشعة كتلتها  0,8m g= 131تحتوي نظیر الیودI الممیز �النمط اإلشعاعيβ 8و�نصف عمر − jours. 

23ثابت أفوغادرو �عطى: 16, 02 10AN mol−= 131، الكتلة المول�ة الذر�ة لنظیر الیود× 1( I) 131M g mol−= ⋅  

βماذا �مثل. 1.5    ؟−
 مستعینا �الجدول المقابل.131Iاكتب معادلة تفكك الیود . 2.5   
 عدد األنو�ة االبتدائ�ة للعینة المشعة ثم استنتج ق�مة0Nاحسب .3.5   

 .0Aاإلشعاعي االبتدائينشاطها 

 من نشاطها اإلشعاعي االبتدائي. %80تفقد العینة المشعة 1t �عد مدة زمن�ة. 4.5   

1  بّین أنّ . 1.4.5        
02

1
12 ( )

t At ln
ln A t

)حیث = )1A t 1 النشاط اإلشعاعي للعینة عند اللحظةt. 

 .1tاحسب المدة الزمن�ة. 2.4.5        

Xe I Te Sb رمز العنصر 

 Zالعدد الذري  51 52 53 54

 
1 الشكل  



  

 2020 بكالوريا\علوم تجريبية  الشعبة:  \العلوم الفيزيائية :مادة في اختبار
 

 8من  6صفحة 

 نقاط) 07التمر�ن الثاني: (

4ص�غته المجملة ایثانوات االیثیل مركب عضوي سائل عد�م اللون له رائحة ممّیزة 8 2C H O من أحد المذی�ات . وُ�عد

 الُمهمة في الصناعات الك�م�ائ�ة.

 مع محلول هیدروكسید الصودیوم. ایثانوات االیثیلإلى الدراسة الحرك�ة لتفاعل یهدف هذا التمر�ن  

0tعند اللحظة 1نسكب حجما، = 1V mL=  من ایثانوات االیثیل في ب�شر �حتوي على محلول هیدروكسید الصودیوم
+ -(Na ( ) HO ( ))aq aq+ 0 حجمه 200V mL= 0وتركیزه الموليc المغمور ف�ه مس�ار جهاز ق�اس الناقل�ة النوع�ة σ

025عند درجة حرارة ثابتة C الذي �سمح �ق�اس الناقل�ة النوع�ة للمز�ج في كل لحظةt .  

 معط�ات: 

 1
4 8 2(C H O ) 88M g mol−= 10,90الكتلة الحجم�ة إلیثانوات االیثیل :،   ⋅ g mLρ −= ⋅ 

  025المول�ة الشارد�ة عند الدرجةالنوع�ة الناقل�ات C 2بـــ 1Sm m mol−⋅  هي:  ⋅
   - - +CH CO HO Na3 2

4,1 , 20,0 , 5,0λ λ λ= = =  
 

 ُننمذج التحول الك�م�ائي الحادث والذي نعتبره تامًا �المعادلة الك�م�ائ�ة التال�ة:. 1
- -

4 8 2 3 2 2 6C H O ( ) HO ( ) CH CO ( ) C H O( )l aq aq aq+ = + 
 المز�ج.حّدد األنواع الك�م�ائ�ة المسؤولة عن ناقل�ة . 1.1   
 للمز�ج التفاعلي مع مرور الزمن؟ عّلل. σكیف تتطور الناقل�ة النوع�ة. 2.1   
 . 1nاحسب كم�ة مادة ایثانوات االیثیل االبتدائ�ة .3.1   
 أنشئ جدوًال لتقدم التفاعل.. 4.1   
0V�اعت�ار حجم الوسط التفاعلي. 2 V= 1(نهملV 0أمامV:( 

 الناقل�ة النوع�ة االبتدائ�ة للمز�ج عند اللحظة  0σِجد ع�ارة. 1.2   
        0t 0c،+Naبداللة =

λ و-HO
λ. 

)بّین �االعتماد على جدول التقدم أّن الناقل�ة النوع�ة .2.2    )tσ  
 ُتعطى �الع�ارة: tللمز�ج التفاعلي عند لحظة        

  - -
3 2CH CO HO

0( ) ( )t x t
V

λ λ
σ σ

− 
= +  
 

 

)حیث  )x t مّثل تقدم التفاعل عند اللحظة�ُt. 

)تطور 2ُ�مثل ب�ان الشكل . 3 )x t بداللة( )tσ .الُمقاسة 
 اعتمادا على الب�ان حّدد ق�مة كل من الناقل�ة النوع�ة . 1.3   

 .fσوالنهائ�ة 0σ االبتدائ�ة         
  لمحلول هیدروكسید الصودیوم. 0cاستنج التركیز المولي. 2.3   
 د الُمتفاعل الُمحد. حدّ .  3.3   



  

 2020 بكالوريا\علوم تجريبية  الشعبة:  \العلوم الفيزيائية :مادة في اختبار
 

 8من  7صفحة 

 هل االقتراحات التال�ة صح�حة أم خاطئة؟ عّلل.. 4
0tــــ السرعة الحجم�ة للتفاعل في اللحظة      معدومة. =
 ــــ السرعة الحجم�ة للتفاعل في نهایته أعظم�ة.     

 اذكر العامل الحركي المؤثر في التفاعل.. 5
 

            نقاط) 07التمر�ن التجر�بي: ( 
حسب  �ائ�ة، وتختلف وظائف هذه التراكیبُتستعمل الوشائع، المكثفات والنواقل األوم�ة في كثیر من األجهزة الكهر  

 ك�ف�ة ر�طها ومجاالت استعماالتها.
 

 . RLیهدف التمر�ن إلى دراسة الدارة

 كّون من:توالم 3ننجز التركیب التجر�بي الموضح في الشكل 
 ؛Eمولد للّتوتر الثابت قوته المحركة الكهر�ائ�ةـــ    

 ؛Lـــ وش�عة صاف�ة ذاتیتها   

1مقاومتهما ناأوم� نناقالـــ     60R = Ω 2وR ؛مجهولة 

 .Kقاطعةـــ    

 عمل�ا كیف �مكن التأكد من أن الوش�عة صاف�ة؟ .1

 في الحالتین التالیتین: Kالكهر�ائي بین طرفي القاطعةما هو التوتر . 2

 مفتوحة؟ Kالقاطعةـــ     

 مغلقة؟ Kالقاطعةـــ     

0tعند اللحظة .3  و�واسطة راسم اهتزاز  Kنغلق القاطعة، =

)حصل على المنحنیینتذي ذاكرة ن     )a و( )b  الممثلین في 

 .4الشكل     

 أعد رسم الّدارة مع تمثیل اتجاه التّ�ار الكهر�ائي و�سهم . 1.3   

 التوتر بین طرفي كل عنصر كهر�ائي.           

 بتطبیق قانون جمع التوترات ِجد المعادلة التفاضل�ة التي  .2.3    

�حققها         
1
( )Ru t 1التوتر بین طرفي المقاومةR. 

 حّدد: 4اعتمادا على الشكل . 3.3    

المنحنى الممثل لتطور. 1.3.3         
1
( )Ru t .مع التعلیل 

 المار في الّدارة. 0Iق�مة الشّدة األعظم�ة للت�ار. 2.3.3         

 .    τوثابت الزمن Eق�مة كل من. 3.3.3         

  3الشكل 
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 . Lوذات�ة الوش�عة 2Rالمقاومةِجد ق�مة . 4

 بّرر تساوي ق�متي التوّتر�ن الممّثلین في النظام الّدائم.. 5

 تتصّرف الوش�عة الّصاف�ة في النظام الدائم تصّرف:. 6

 أ) قاطعة مفتوحة،   

 ب) سلك ناقل،    

 جـ) موّلد ت�ار كهر�ائي.   

 اختر اإلجا�ة الصح�حة.   

 .احسب الطاقة المخزنة في الوش�عة في النظام الدائم. 7
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