
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة
 2020/2019: السنة الدراسية     

 الشعبة: علوم تجريبية  
 المستوى: السنة الثالثة                    

 المـدة : ساعتاناختبار في مادة : العلوم الفيزيائية                                                 

 4 من  1  الصفحة

 

 (  نقاط  07 : ) األولالتمرين 
تسمى أحماض عضوية  ، واحد أو أكثر حمض  إّن معظم الفواكه والمواد الغذائية التي نتناولها تحتوي في تركيبها على 

، إال أن هناك أنواعًا أخرى من  تستخدم ألغراض غذائيةو   أحماض ضعيفة تعتبر و حيواني، ذات مصدر نباتي أو  فهي
يجب الحذر عند التعامل مع   .تستخدم في األغراض الصناعيةو  وأغلبيتها أحماض  قويةاألحماض تسمى أحماض معدنية 

   .للعين واألعضاء التنفسيةمهيجة حارقة للجلد و األحماض خاصة المركزة، فهي 
 : ما يلينذكر   ض الشائعة من بين األحما

اإلثانويك   محلول لحمض  هو  : الَخل  
CH COOH3 الحصول  ويمكن

 معظم الفواكه ثمار  بتخمير  ليه ع
  .أو التفاح أو العنب  مثل التمر

( ) .M CH COOH g mo
−= 1

3 60 l  
d,كثافته:   =1 01 

وجد في  :HCOOH حمض النمل 
الطبيعة في لسعات الكثير من  

الشائعة    هذه التسمية الحشرات 
فهي  تفرز هذا  إلى النمل  نسبة 

 .بالخطر   الحمض  عند احساسها
 

  هو  ،حيان بن  جابر العالم حّضره :  روح الملح
كلور   زلغا  مائي عن محلول عبارة

HC الهيدروجين l  يعّد المكّون الرئيس ،
والتي تساعد على استفادة  للعصارة الهضمية 

 .غذاءالجسم من ال

 محلول تجاري 
 لخل التفاح 

)حموضة:  ), , 6 0 0 1  

 

   
 

 المخـاطـر     
 مادة مهيجة                                مادة أّكالة          

 

I-   نرمز لألحماض بصف عامة بالرمزAH. 
 .لوري   - برونشتد  عّرف الحمض حسب   -1
 .في الماء لتقّدم تفاعل انحالل حمض  أنجز جدوالً  -2
 أذكر البعض منها. مع األحماض، يجب اتخاذ بعض االحتياطات األمنية عند التعامل عالهأ   المذكورة نظًرا للمخاطر -3

II-  لتصنيف األحماض(CH COOH3 ،HCOOH، HC l)، ،ن ـ زت تجربتيـأنج والتعرف على بعض خصائصها  
) ا محاليل مائية لهذه األحماض ماستعملت فيه )S 1، ( )S )و  2 )S AC. التركيز المولي لها نفس 3 mo L

− −=  2 1
5 10 l. 

موضوع للمراجعة
مدرسة أرشیماد دراریة
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 تالي:القيم المدونة في الجدول ال C25عند  pH قياس الـ  أعطى : التجربة األولى

 

 . ّم أكمل الجدولـ، ثpHو  AC( بداللةفي الماء التقدم النهائي لتفاعل انحالل الحمض  )نسبة fأكتب عبارة   -1
CH)للمقارنة بين الحمضين   -2 COOH3 وHCOOH)،  نستعمل قيمة الـpKa  للثنائية( )AH A

− . 

)  للثنائية Ka بّين أّن ثابت الحموضة   -أ )AH A
  :يمكن صياغة عبارته على الشكل −

( )

pH

A f

Ka
C 

−

=
−

2
10

1
. 

)نستعمل التقريب التالي:  -ب )f−1 log :ّم بّين أنّ ـ، بّرر هذا التقريب، ث;1
A

pKa pH C= +2. 
)لكل من   pKaأحسب الـ  -ج )CH COOH CH COO

−

3 )و 3 )HCOOH HCOO
 ، ماذا تستنتج ؟ −

AVمعايرة حجم  :التجربة الثانية mL= )من المحلول  10 )S ) بمحلول مائي للصود  3 )( ) ( )aq aq
Na OH

+ تركيزه المولي   +−

BC   إضافة حجم   ب  تطل,BV mL= 2 )نصف التكافؤ   من المحلول األساسي لبلوغ  5 )E
2.  

 أكتب معادلة التفاعل الكيميائي  المنمذج لتحول المعايرة.  -1
 .لمحلول الصود المستعمل BCعّين التركيز المولي    -2

)عند التكافؤ   -3 )E :تكون  
 

A

AH

− 
 

، عّين  2500=
E

pH للمزيج.  

 اإلحداثيات.   عليه أهم   ؟ أنقله على ورقة اإلجابة ثّم حّدد   المنحنى الخاص بالمعايرة المنجزة هو من بين المنحنيات اآلتية    ما   -4

   
                                                                                         

   
 
 

III-    علما أّن المحلول( )S  .مرة 20لخل التفاح  بتمديد المحلول التجاري مسبقا  ّم تحضيره ت   3
  أحسب تركيز المحلول التجاريC  .P  حموضتهدرجة  ، ثّم تأكد من صّحة 0

  نقاط (  06)  :انيالتمرين الث
، حيث يدور ه عالما مصغرا داخل هذه المجموعة، ويمثل لوحد تري أكبر كواكب المجموعة الشمسيةيعتبر كوكب المش

المقادير   في فلكه حوالي ستة وستون قمرا طبيعيا. يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة المشتري حول الشمس وتحديد بعض 
 . الفيزيائية المميزة له

SM: كتلة الشمس - :المعطيات  kg=  30
2 G,:لعامثابت الجذب ا - 10 SI

−=  11
6 67 10.   

JT, دور حركة المشتري حول الشمس: - s=  8
3 74 10 . 

 AHالحمض  المحلول المائي  𝛕𝒇 pH تاج ـنـاالست
  2,55 ( )S 1  HCOOH  
  1,30 ( )S 2  HC l  
  3,05 ( )S 3  CH COOH3  
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كوكب المشتري أمام المسافة  نهمل أبعاد  .JMنعتبر أن للشمس وللمشتري تماثال كرويا ونرمز لكتلة المشتري بالرمز
 .بين الشمسو  الفاصلة بينه وبين مركز الشمس، كما نهمل جميع القوى األخرى المطبقة عليه أمام قوة التجاذب الكوني بينه

𝚰- همركز الشمس و نصف قطر  ىمركزه منطبق عل دائري  مرجع الدراسة بمداركوكب المشتري في  مسار ننمذجلتبسيط من أجل ا  𝑟. 
 .JMو  SMو rو  G  : اكتب عبارة شدة قوة التجاذب الكوني بين الشمس والمشتري بداللة -1
 في مرجع يطلب تحديده : بتطبيق القانون الثاني لنيوتن -2

t هي :  ثيتي شعاع التسارع في معلم فرينيإحدا بّين أنّ  -أ  

ste

n

a
a

a C

=


=

0r
   

 .كوكب المشتري حركة   طبيعةاستنتج  -ب  

T  : حقق القانون ي في مدارهكل كوكب  -3   
k

r
=

2

3 . 
 . كيف يسمى هذا القانون ؟ أعط نصه -أ     

أثبت أن :  -ب     
. S

k
G M


=

2
 .k، أحسب قيمة  4

r, :كوكب المشتري نصف قطر مدار  تحقق أنّ  -4 m=  11
7 8 10. 

 .للمشتري خالل دورانه حول الشمس vأوجد قيمة السرعة   -5
𝚰𝚰-  إيو"نعتبر أّن القمر"  ( )Ioنصف قطر يوجد في حركة دائرية منتظمة حول مركز المشتري شتري ، أحد أقمار كوكب الم

'مداره  ,r m=  8
4 2 IoT, حركته ودور 10 jours= 1 77. 

  المشتري. القوى األخرى المطبقة عليه أمام قوة التجاذب الكوني بينه وبينكما نهمل جميع   ،أمام باقي األبعاد "إيو " أبعاد نهمل    
 حّدد الكتلةركز المشتري الذي نعتبره غاليليافي مرجع أصله منطبق مع م السابقة وانينبتطبيق الق ،JM.للمشتري 

 (  نقاط 07)  :التمرين الثالث
ْرد التجهيز المخبري عثر مخبري الثانوية على ثالثة ثنائيات األقطاب  عند  2ج  1,D D 3وD   مجهولة لب سوداء و داخل ع  

 ( وناقل أوميrومقاومتها الداخلية  Lوشيعة )ذاتيتها  ، (Cعند رجوعه إلى السجل تبّين أنها مكثفة )سعتها  ،المواصفات 

فطلب المساعدة من أستاذ العلوم الفيزيائية لتحديد طبيعة كل ثنائي قطب  ،( ولكن دون القدرة على الّتمييز بينهمR)مقاومته 
 : التجهيز التالي لهمر ضأح، ف اج من تالمذته إلنجاز هذه المهمةثالثة أفو  كلف  األستاذ  ، بدورهومميزاته

2ثنائيات األقطاب   - 1,D D  3وD  -  12 الكهربائية المحركة مولد مثالي قوتهE V=     
2ثالثة مصابيح  - صمام ثنائي  - Kقاطعة   - أسالك توصيل  - 1,L L 3وL متماثلة . 
 . ذو ذاكرة راسم االهتزاز  -  (ExAO) عناصر الـ  -

 .  1-في الشكل  المبين الكهربائي ، فأنجز التركيب ك ِلف بتحديد طبيعة كل ثنائي قطب  :الفوج األولى
0t  عند اللحظة  : ، فالحظ أفراد المجموعة ما يليالتالميذ القاطعةأغلق أحد ،  =

1  اشتعال المصباحان*   
L 3وL المصباح   مباشرة حيث بقي 

   3L 1مشتعال في حين المصباحL . أنطفئ بعد مدة  
L  اشتعال المصباحتأخر *    2 . 

E 

 1-الشكل 

𝑫𝟑 

𝑳𝟏 𝑳𝟐 𝑳𝟑  

𝑫𝟐 𝑫𝟏 

K 



 

 4 من  4  الصفحة

  حّدد طبيعة كل ثنائي قطب مع الّتعليل. بناًءا على هذه المالحظات ، 

جز  فأن :الناقل األوميف هذا الفوج  بتحديد المقادير المميزة للمكثفة و ك لِّ  قطاب بعد التعّرف على ثنائيات األالفوج الثاني : 
   .2 -المبين في الشكل الكهربائي التركيب 

0t  عند اللحظة التطور الزمني لشدة  (ExAO) الحسوب  عاين الفوج بواسطة ثمّ ، أغلق أحد التالميذ القاطعة،  =
 . (  3-الشكل  التيار المارة في الدارة الكهربائية )

 

 

 
  :بتطبيق قانون جمع التوترات، بّين أّن المعادلة التفاضلية لشدة التيار المارة في الدارة تكتب على الشكل التالي -1

 ( )
( )

di t
A i t

dt
+  .ثابت يطلب تحديد عبارته الحرفية بداللة مميزات الدارة A حيث ،  0=

) : تحّقق من أّن المعادلة التفاضلية السابقة تقبل كحّل  -2 ) .
t

Ai t I e
−

= 0 
Iأوجد بيانيا قيمة كل من  -3  .Aو  0
 .     Cوسعة المكثفة   Rومي استنتج قيمة مقاومة الناقل األ -4

 .  4-المبين في الشكل الكهربائي فأنجز التركيب  عةيك ِلف بتحديد مميزات الوش: الفوج الثالث
0t  عند اللحظة ذو ذاكرة التطور الزمني   الفوج بواسطة راسم االهتزاز  عاينثمّ ، أغلق أحد التالميذ القاطعة،  =

 (.5-الشكل)عة يي الوشفللتوتر الكهربائي بين طر 
                                                    

 
 
 
 
 

)عة ي، أوجد القيم العددية لمميزات الوش5-باالعتماد على المنحنى البياني الممثل في الشكل -1 , )L r . 
بإضافة  وهذاية الكهربائالدارة مخطط تعديل طالبهم بو  Kمن فتح القاطعةاألستاذ تالميذ هذا الفوج  حذر في نهاية التجربة -2

 .ا عليه اإلضافة التي ذكرها األستاذ نً مبيّ  أعد رسم مخطط الدارة الكهربائية  ، لماذا حسب رأيك ؟عنصر كهربائي

E 

 2-الشكل 
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  3-الشكل
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 5 -الشكل 




