
 

 اآللة الحاسبة العلمية غير قابلة للبرمجة يسمح باستعمال
 

 تمارين في الفيزياء ةوثالثمياء يتمارين : تمرين في الك أربعةالموضوع  نيتضم
 

 تعطى التعابير الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العددية
 

  نقاط( 7) : التمرين األول 

  بقياس الموصلية. البروبانويكمحلول مائي لحمض  دراسة -
  .الزنك –ومنيوم العمود أل ةدراس -

 

 نقاط( 4,5)  : التمرين الثاني 
 انتشار موجة ميكانيكية. -
 الموجة الضوئية. -
 .41 للكربوناإلشعاعي  التناقص -

 

 نقاط( 5)  : التمرين الثالث 

 .لرتبة التوتر 𝑅𝐿استجابة ثنائي القطب  -
 استقبال موجة مضمَّنة الوسع. -

 

  نقاط( 2,5)  : التمرين الرابع 

 دراسة حركة متزلج باحتكاك. -

 ـاللبكالـوريـ بيــــالتجريالوطني ان ــــاالمتح
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 الشعبة أو المسلك
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 شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية

 

 انجاز واعداد األستاذ يوســـــف مجـــــــــاهد



 

 

 الجزءان مستقالن

 : بقياس الموصلية. البروبانويكدراسة محلول مائي لحمض  الجزء األول 
 لصناعة العقاقير واألدوية والعطور والنكهات ولتعدييستعمل في كما   ،كمادة حافظة لألغدية  𝐶3𝐻6𝑂2 ذو الصيغة البروبانويكيعرف حمض 

 صطناعية.ألياف السيليلوز اال
C2𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻 للمزدوجة 𝑝𝐾𝐴 يهدف هذا التمرين إلى تحديد الثابتة C2𝐻5𝐶𝑂𝑂

 باعتماد قياس الموصلية.  −
 : معطيـــــــــــــات 
 25 الموصليات المولية األيونية عند℃ : 

𝜆1 = 𝜆𝐻3𝑂+ = 35 𝑚𝑆.𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1  و  𝜆2 = 𝜆C2𝐻5𝐶𝑂𝑂− = 3,58 𝑚𝑆.𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1. 

  نعتبر تأثير أيونات𝐻𝑂− على موصلية المحلول مهمال. 

المتواجدة في المحلول والموصليات المولية األيونية بالعالقة :  𝑋𝑖 لمحلول مائي بداللة التراكيز المولية الفعلية لأليونات σ يعبر عن الموصلية
σ =  𝜆1. [𝑋 ]𝑖 

𝐶 تركيزه البروبانويكلحمض  S، محلوال مائيا ℃25 ، عند درجة الحرارةنحضر = 1,6. 10−3𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  وحجمه𝑉. 
𝜎نجد ، ℃25نقيس موصلية هذا المحلول عند درجة الحرارة 

é𝑞
= 5,25 𝑚𝑆.𝑚−1. 

  (ن0,5) .والماء انويكالبروباكتب معادلة التفاعل الكيميائي بين حمض  
 (ن0,5) .نشئ الجدول الوصفي لتقدم التفاعلأ 
 أوجد تعبير التركيز المولي الفعلي [ 𝐻3𝑂

+]é𝑞 أليونات األوكسونيوم عند التوازن بداللة 𝜎
é𝑞

 (ن0,5) .𝜆2 و 𝜆1 و 
 تعبير نسبة التقدم النهائي أوجد 𝜏 بداللة 𝜎

é𝑞
𝜏تحقق أن ثم .  C و 𝜆2 و 𝜆1 و  =  (ن0,75) .0,085

  بين أن القيمة التقريبية لـــ𝑝𝐻  المحلولS  (ن0,5) .3,87هي 
  خارج التفاعل عبر عن𝑄𝑟,é𝑞 بداللة  عند التوازن𝐶 و𝜏. (0,75ن) 
 استنتج قيمة 𝑝𝐾𝐴  للمزدوجةC2𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻 C2𝐻5𝐶𝑂𝑂

 (ن0,75) . −
 حدد، من بين النوعين C2𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻  وC2𝐻5𝐶𝑂𝑂

 (ن0,25) .S ، النوع الكيميائي المهيمين في المحلول−
  الزنك –ومنيوم العمود ألالجزء الثاني : دراسة. 

مود عتعتمد األعمدة في اشتغالها على تحويل جزء من الطاقة الكيميائية إلى طاقة الكهربائية، ندرس في هذا الجزء من التمرين مبدأ اشتغال ال
 .الزنك –ومنيوم أل

 زنك باستعمال المواد التالية : –ننجز العمود ألومنيوم 
 نغمر صفيحة من األلومنيوم في كأس تحتوي على الحجم 𝑉 = 100𝑚𝐿 من المحلول مائي لكلورور  األلومنيوم  (𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) +

3𝐶𝑙−(𝑎𝑞)) تركيزه الملي البدئي 𝐶1 = [𝐴𝑙3+]𝑖 = 4,50. 10−2𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1. 

 نغمر صفيحة من الزنك في كأس تحتوي على الحجم 𝑉 = 100𝑚𝐿 كبريتات الزنكمن المحلول مائي ل (𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝑆𝑂4
2−

(𝑎𝑞) 
)  

𝐶2 المولي البدئيتركيزه  = [𝑍𝑛2+]𝑖 = 4,50. 10−2𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1. 
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 نقاط( 7التمرين األول :  )
 



 

 
 

 نوصل المحلولين بقنطرة ملحية (𝐾+
(𝑎𝑞) + 𝑁𝑂3

−
(𝑎𝑞) 

 .وقاطعا للتيار وأمبيرمترا   مياو ثم نركب بين قطبي العمود موصال أ. (

 معطيات : 

 1:   ثابتة فراداي𝐹 = 96500 𝐶.𝑚𝑜𝑙−1. 

 2:  فاعلتثابتة التوازن المقرونة بمعادلة ال𝐴𝑙(𝑠) + 3𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) ⇌ 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3𝑍𝑛(𝑠)  هي  𝐾 = 1090 

𝑡 عند اللحظة نغلق قاطع التيار = 𝐼 نعتبرها ثابتة : 𝐼 الدارة تيار كهربائي شدتهفيمر في ، 0 = 10,0𝑚𝐴. 

 احسب قيمة خارج التفاعل 𝑄𝑟,𝑖 (ن0,5) .ى التطور التلقائي لهذه المجموعةعند الحالة البدئية للمجموعة الكيميائية، استنتج منح 
  (ن0,5) .التبيانة االصطالحية لهذا العمودأعط 
 (ن0,75) .ل الكيميائية الحاصل عند الكاثوداكتب المعادلة الكيميائية للتفاع 

 أوجد تركيز األيونات 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)  محلول بعد مرور المدةالالمتبقية في ∆𝑡 = 10𝑚𝑖𝑛 (ن0,75) .من اشتغال العمود 

 

 

  : انتشار موجة ميكانيكيةالجزء األول. 
لدراسة انتشار الموجات الميكانيكية على سطح الماء نستعمل حوض الموجات، يهدف هذا الجزء من التمرين إلى تحديد بعض المقادير 

 المميزة لموجة ميكانيكية.
 السطح الحر للماء، موجة متوالية جيبية  من S نحدث بواسطة هزاز، في نقطة

N ترددها = 10Hz .تنتشر هذه الموجة، عند اللحظة t =  انطالقا من، 0
 دون خمود ودون انعكاس. 𝑆 النقطة 

𝑆𝑀، التي توجد على مسافة 𝑀تمثل النقطة  = 4𝑐𝑚  بالنسبة للنقطةS مقدمة ، 
 .𝑡الموجة عند اللحظة 

  .𝑡 يمثل الشكل جانبه مقطعا، في مستوى رأسي، لجزء من سطح الماء عند لحظة تاريخها

 (ن0,25) .هل الموجة المنتشرة على سطح الماء طولية أم مستعرضة؟ علل جوابك 
  حدد طول الموجة𝜆 (ن0,25) .للموجة المدروسة 
  استنتج سرعة االنتشار𝑉 (ن0,5) .للموجة 
 حدد التأخر الزمني 𝜏  لحركة النقطة𝑀  بالنسبة للنقطةS. (0,5ن) 

 العالقة بين استطالة النقطة 𝑀 واستطالة المنبع S  (ن0,5)  صحيح( :القتراح االهي )حدد 
 𝑦𝑆(𝑡) = 𝑦𝑀(𝑡 − 0,2)  𝑦𝑆(𝑡) = 𝑦𝑀(𝑡 + 0,02) 

  𝑦𝑀(𝑡) = 𝑦𝑆(𝑡 − 0,2)  𝑦𝑀(𝑡) = 𝑦𝑆(𝑡 − 0,02) 
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𝑆 𝑀 

 حوض الموجات

 نقاط( 4,5التمرين الثاني :  )



 

  

  الموجة الضوئية:  الثانيالجزء. 
  تحديد طول الموجة يهدف هذا التمرين إلى𝜆 للضوء أحادي اللون. 

 على  𝜆 سلط بواسطة منبع ليزر، حزمة ضوئية أحادية اللون طول موجتهان
𝐷على مسافة  تتواجد 𝑎 عرضه  شقها ب (𝑃) صفيحة = 2,5𝑚  من شاشة(𝐸)، 

 ()الشكل .𝐿نالحظ بقع ضوئية عرض البقعة المركزية  
 اتــــــمعطي : 

  : سرعة انتشار الضوء في الفراغ𝑐 = 3. 108 𝑚. 𝑠−1. 
 نعتبر أن الزاوية 𝜃 .صغيرة جدا 
 (ن0,25) اهرة المالحظة؟سم الظما ا 
 عرض البقعة المركزية أوجد تعبير طول 𝐿  بداللة𝐷  و𝜆  و𝑎 ،أن الفرق  علما 

 (ن0,25) .        بين وسط البقعة المركزية وأحد طرفيها هو    𝜃الزاوي 
  نستعمل أسالكا ذات أقطار مختلفة ونقيس بالنسبة لكل سلك العرض𝐿  

 .الممثل في الشكل                 للبقعة المركزية نحصل على المنحنى
 ،باستغالل منحنى الشكل 

  حدد طول الموجة الضوئية𝜆. (0,5ن) 
  : 41 اإلشعاعي للكربون التناقصالجزء الثالث. 

 لتأريخ أو تتبع تطور بعض الظواهر الطبيعية، يلجأ العلماء إلى طرائق وتقنيات مختلفة تعتمد أساسا على التناقص اإلشعاعي.
 .41من بين هذه التقنيات تقنية التأريخ بواسطة الكربون 

 يهدف هذا التمرين إلى تحديد عمر صخرة :
 : معطيــــــــــات 
  هو : 41عمر النصف لنواة الكربون 𝑡1/2 = 5570 𝑎𝑛𝑠. 
 1𝑢 = 931,5 𝑀𝑒𝑉. 𝑐2. 

  41كتلة نواة الكربون : 𝑚( 𝐶6
14 ) = 13,9999 𝑢 

 : كتلة نواة األزوت   𝑚( 𝑁7
14 ) = 13,9992 𝑢 

  اإللكترونكتلة :   𝑚(𝑒−) = 0,0005 𝑢 
  41الكتلة المولية للكربون :  𝑀( 𝐶6

14 ) = 14 g.𝑚𝑜𝑙−1 
 : الكتلة المولية لألزوت 𝑀( 𝑁7

14 ) = 14 g.𝑚𝑜𝑙−1 
I.  41النشاط اإلشعاعي للكربون : 

𝑁7إشعاعية النشاط ينتج عن تفتتها التلقائي نويدة األزوت 𝐶614 بوننويدة الكر 
14  . 

  (ن0,5) .التفتت وحدد نوع النشاط األشعاعياكتب معادلة هذا 
 اعط تركيب نواة األزوت 𝑁714. (0,25ن) 

𝜃 =
𝜆

𝑎
 

𝐿 = 𝑓  
1

𝑎
  

 الشكل

 

𝐷 

 جهاز اللزر

 (𝑃) صفيحة

𝜃 𝐿 

 

1

𝑎
(103𝑚−1) 

𝐿(𝑚𝑚) 

  الشكل
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 احسب بالوحدة 𝑀𝑒𝑉 الطاقة ∆𝐸 (ن0,75) .41نويدة الكربون  الناتجة عن التفتت 
II.  41التأريخ بالكربون : 

 نجد الكربون واألزوت بنسب مختلفة في الصخور حسب تاريخ تكونها.
 خالل الزمن. 41نعتبر أن تواجد األزوت في بعض الصخور ينتج فقط عن التفتت التلقائي للكربون 

𝑡)نتوفر على عينة من صخرة تحتوي ند لحظة تكونها، التي نعتبرها أصال للتواريخ  =  .41، على عدد نوى الكربون (0
𝑚𝐶 كتلةال، على 𝑡تحتوي هذه العينة، عند لحظة  = 18g  والكتلة 41من الكربون 𝑚𝑁 = 5,145g  ت.من األزو 

 : (ن0,75) أثبت أن تعبير عمر الصخرة هو 

𝑡 =
𝑡1/2

ln(2)
ln  1 +

𝑚𝑁 .𝑀( 𝐶6
14 )

𝑚𝐶 . 𝑀( 𝑁7
14 )

  

  احسب𝑡 (ن0,25) .بالسنة 
 

 

 الجزءان األول والثاني مستقالن
  استجابة ثنائي القطب :  األولالجزء𝑅𝐿 توترلرتبة ال. 

 للوشيعة. 𝑟والمقاومة  𝐿ذاتي لقامت مجموعتان من التالميذ خالل حصة األشغال التطبيقية بدراستين مختلفتين لتحديد معامل التحريض ا
 مجموعتان من التالميذ خالل حصة األشغاللرتبة توتر، أنجزت  𝑅𝐿ة استجابة ثنائي القطب سلدرا

 والمتكون من : الفيزياء التركيب التجريبي الممثل في تبيانة الشكل س مع مدر  التطبيقية 
𝐸مولد كهربائي مؤمثل للتوتر قوته الكهرمحركة  - = 12𝑉. 
 .𝑟ومقاومتها  𝐿ضها وشيعة معامل تحري -
𝑅موصل أومي مقاومته  - = 150Ω. 
  ذي موضعين. 𝐾قاطع التيار  -

 

I.  قامت المجموعة األولى بدراسة إقامة التيار في الوشيعة بوضع قاطع التيار في الموضع. 
 أنقل على ورقة التحرير تبيانة التركيب التجريبي، مثل عليه في االصطالح مستقبل، التوتر 𝑢𝑅 والتوتر  بين مربطي الموصل األومي𝑢𝐿  بين

 (ن0,25) .مربطي الوشيعة
 ا شدة التيارهالمعادلة التفاضلية التي تحقق أثبت 𝑖(𝑡). (0,5ن) 
 استنتج في النظام الدائم، تعبير الشدة 𝐼𝑝 (ن0,5) .لكهربائي بداللة برامترات الدراةتيار الل 

II.  قامت المجموعة الثانية بدراسة انعدام التيار في الوشيعة. بعد حصوله على النظام الدائم واتخاذه لالحتياطات االزمة، أرجح عند𝑡 = 0 ،
 .قاطع التيار إلى الموضع 

 بداللة الزمن بين مربطي الموصل األومي 𝑢𝑅(𝑡)التوتر تغيرات بواسطة نظام مسك معلوماتي مالئم، حصلت المجموعة على منحنى 
 .()الشكل 
 
 

𝐾 

(𝐿; 𝑟) 

𝑅 

𝐸  

 

 

 الشكل 
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 نقاط( 5التمرين الثالث :  )



 

 
 

𝑡المماس للمنحنى عند اللحظة  (𝑇) يمثل المستقيم - = 0. 
  التوتر اهحققيبين أن المعادلة التفاضلية التي𝑢𝑅(𝑡) تكتب على الشكل : 

𝑢𝑅 +
𝐿

𝑅 + 𝑟

𝑑𝑢𝑅
𝑑𝑡

= 0                     
 التفاضلية على شكل يكتب حل هذه المعادلة                       . 

 (ن0,75) .𝜏 تعبير ثابتة الزمنأوجد  
  باستغالل منحنى الشكل : 
𝑟بين أن قيمة مقاومة الوشيعة هي  .أ = 30 Ω. (0,5ن) 

𝐿تحقق أن قيمة معامل التحريض للوشيعة هي  .ب = 180 𝑚𝐻. (0,25ن) 
 أوجد قيمة الطاقة 𝐸𝑚1 في الوشيعة عند اللحظة   المخزونة𝑡1 = 0,5 𝑚𝑠. (0,5ن) 
  الوسع نةاستقبال موجة مضمَّ :  الثانيالجزء. 

𝑓0الوسع ترددها مضمَّنة موجة إذاعية الستقبال  = 550 𝑘𝐻𝑧 نستعمل الجهاز المبسط والممثل في الشكل ،. 

 

 

 

 
 

 أي تعليل :اكتب)ي( على ورقة التحرير الجواب الصحيح من بين االقتراحات األربع لكل سؤال دون إضافة  -
  من هوائي ووشيعة مقاومتها مهملة ومعامل تحريضها  4يتكون الجزء𝐿 = 10𝑚𝐻 على التوازي مع مكثف سعته  مركبة𝐶 .قابل للضبط 

1𝑝𝐹)نذكر أن : على القيمة التقريبية  𝐶، يجب ضبط سعة المكثف 𝑓0 رددالموجة اإلذاعية ذات الت اللتقاط = 10−12𝐹)  (0,5ن) 
  837 𝑝𝐹   83,7 𝑝𝐹   8,37 𝑝𝐹   0,837 𝑝𝐹 
  1متوسط تردد الموجات الصوتية هو علما أن𝑘𝐻𝑧  هي  2وسعة المكثف المستعمل في الجزء𝐶1 = 50 𝑛𝐹، 

 (ن0,5) هي : ة للموجة اإلذاعية المدروسةالتي تمكن من الحصول على إزالة تضمين جيد 𝑅1 قيمة المقاومة
  20 𝑘Ω   15 𝑘Ω   10 Ω   5 Ω 
 (ن0,25)  بي للجهاز هو :لتركيب التجري 3ء ز الدور الذي يلعبه الج 

  كشف الغالف   إزالة المركبة المستمرة   استقبال وانتقاء الموجة   تضمين الوسع 
 

 
 

  باحتكاك دراسة حركة متزلج: 
 فصل الشتاء، فهي تجمع بين المغامرة وبناء اللياقة البدنية والرشاقة.تعتبر رياضة التزلج من أفضل الرياضات الجبلية في 

 إلى دراسة حركة مركز قصور متزلج ولوازمه على حلبة للتزلج. يهدف هذا التمرين

𝑢 (𝑅 𝑡) = 𝑅𝐼𝑃. 𝑒
−
𝑡
𝜏 

 (ن0,5)

𝑅2 𝐿 
𝐶1 

𝑅1 

𝐷 

ت

خيم ض
تض

 

𝐶2 

𝐶 

 هوائي

 3الجزء  2الجزء  4الجزء 

 
𝑡(𝑚𝑠) 

𝑢𝑅(𝑉) 

(𝑇) 

 الشكل 
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 نقاط( 2,5التمرين الرابع :  )



 

  
 : نينزلق متزلج على حلبة للتزلج مكونة من جزأي

  جزء مستقيمي𝐴’𝐵’ مائل بزاوية α .بالنسبة للمستوى األفقي 
  جزء مستقيمي𝐵’𝐶’ .)وأفقي. )أنظر الشكل  
 : معطيـــــات  

 : كتلة المتزلج ولوازمه  𝑚 = 50kg، 
 g = 10 𝑚. 𝑠−2، 
   : زاوية الميلα = 30°، 
  طول الجزء𝐴’𝐵’  :𝐴’𝐵’ = 60𝑚 
I. دراسة حركة المتزلج ولوازمه على الجزء المائل : 

,𝐴) المكونة من المتزلج ولوازمه في المعلم (S)مركز قصور المجموعة  𝐺ندرس حركة  𝑖) .المرتبط باألرض والذي نعتبره غاليليا 
𝑡عند لحظة  =  .𝐴منطبقا مع النقطة  𝐺من موضع يكون فيه  بدون سرعة بدئية (S)نأخذها أصال للتواريخ، تنطلق المجموعة  0
𝐴𝐵حسب الخط األكبر ميال، حيث  𝐴𝐵على المستوى المائل  𝐺تتم حركة  = 𝐴’𝐵’. 

 .𝑓باحتكاك، حيث قوة االحتكاك ثابتة شدتها  (S)يتم التماس بين المستوى المائل والمجموعة 
  تعبير التسارعبتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن 𝑎𝐺  لحركة مركز القصور𝐺 : (ن0,5) تكتب على شكل 

𝑎𝐺 = g. 𝑠𝑖𝑛(α) −
𝑓

𝑚
                       

  تغيرات السرعة اللحظية  يمثل منحنى الشكل𝑣𝐺  لمركز القصور𝐺  
 بداللة الزمن.

 (ن0,25) .𝑎𝐺باستغالل هذا المنحى، أوجد قيمة التسارع  -
  استنتج الشدة𝑓  (ن0,25) .االحتكاكللقوة 
  احسب𝑣𝐵  سرعة𝐺  في الموضع𝐵. (0,5ن) 
II. دراسة حركة المتزلج ولوازمه على الجزء األفقي : 

𝐵𝐶، حيث 𝐵𝐶على الجزء  (S)مركز قصور المجموعة  𝐺تتم حركة  = 𝐵’𝐶’. 
,𝐵) في معلم غاليلي أفقي 𝐺ندرس حركة  𝑖′) مرتبط باألرض، نأخذ 𝑥𝐺 = 𝑡عند لحظة  0 =  نعتبرها أصال جديدا للتواريخ. 0

 خالل حركتها لنوعين من االحتكاكات : (S)تخضع المجموعة 
𝑓، ننمذجها بقوة ثابتة (S)والمجموعة  ’𝐵’𝐶احتكاكات التماس بين الجزء األفقي  = −6. 𝑖′. 

𝑓𝑎𝑖𝑟احتكاكات ناتجة عن تأثير الهواء، ننمذجها بالقوة  = −0,06. 𝑣2. 𝑖′،  حيث𝑣  سرعة مركز القصور𝐺. 
  التفاضلية التي تحققها السرعة  أن المعادلةبتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أثبت𝑣  (ن0,5) تكتب على شكل 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 1,2. 10−3. 𝑣2 + 0,12 = 0 

 ،باعتماد الجدول أسفله وباستعمال طريقة أولير 
.𝑎(𝑚 (ن0,5) .𝑣2 و  𝑎1احسب القيمتين   𝑠−2) 𝑣(𝑚. 𝑠−1) 𝑡(𝑠) 

−0,81 24,00 0 

𝑎1 23,67 0,4 

−0,77 𝑣2 0,8 
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𝑥′ 
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 الشكل 


