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 ل ـــــكـنـد جـــــيـــــرش : تستا  األ بسم اهلل الرمحان الرحيم الثانوية التأهيلية أيت باها 

ــــالتق أشتوكة أيت باها مديرية  ـــــــــويم التشـــــــ ـــــخيـــــ ــــــزيا  صيـــــــ ــــــادة الفيـــــــــ ــــــــ ــــــــــميــــــــيف مـــــــــ  من تسلك البكالوريا ثانيةالسنة ال: القسم  ـــــــــاءء والكيـــــــــ

1026/  1027: لسنة الدراتسية ا ة ونصف تساع: املدة    وعلوم فيزيائية  رياضيةعلوم : الشعبة  

 

 خاص للمصحح خاص للمتعلم 

 .............................................. طةــــــــــــــالنق ................................................... االتسم الكامل 

النقطة احملصلة عليها يف مادة الفيزياء 

 والكيمياء السنة املاضية 
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 ............................................... ظةــــــــــــــــــــاملالح

............................................... 

قبل اإلخنراط يف تعلم جديد ويتم يف مستهل  إجراء لفحص ما يتوفر عليه املتعلم من موارد معرفية ومهارية وكفايات :  التقويم التشخيصي

تحديد الويهدف بالدرجة األوىل اىل متكني  املدرس من . السنة الدراتسية للتثبت من توافر املستلزمات القبلية ملتابعة املوتسم الدراتسي اجلديد 

 سبة للمتعلم  لتحسني وتقوية مواطن الضعف لديهكما يعترب رائزا مهما  بالن .لدى املتعلمني يف املادة الضعف مواطن ة ووقملكامن الالدقيق 

 )دقيقة  85  (  ) نقطة ع ف 66ع ر    ةنقط 82,00 ( فيزياءال  التنقيط

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اخرت  األجوبة الصحيحة املمكنة من بني االجوبة التالية   :التمرين األول 

 ن  11  :امليكانيك  

  تردد حركة الدوران املنتظم جلسم صلب هو  املدة الزمنية الالزمة إلجناز دورة كاملة                                                             

    وحدة الرتدد يف النظام العاملي للوحدات(SI)   هي اهلرتز(Hz )                                                                                                           

      العالقة بني الرتدد والدور هيf  = 
  

 
                                                                                                                                                     

  حيث  : شغل قوة ثابتة مطبقة على جسم يف إزاحة مستقيميةF    شدة القوة وl يت تقطعها نقطة تاثريها و ـــاملسافة ال𝛼  هي الزاوية بني

   ومتجهة االنتقال      متجهة القوة 

a) ) = f.l          (                                                                                                                                                                     

b)  ) = f.l.cos𝛼         (                                                                                                                                                         

c) ) = f.l . sin𝛼      (                                                                                                                                                            

  مقدار  الشغل 

a)  جربي                                                                                                                                                                                                                                                                                 

b)  موجب                                                                                                                                                                                                                                      

c)  متجهي                                                                                                                                                                                                                 

d) تسلمي                                                                                                                                                                                                                     

  شغل وزن جسم يف جمال الثقالة املنتظم 

a) ي يسلكه اجلسمذيتعلق باملسار ال                                                                                                                                               

b) يتعلق فقط باملوضع البدئي والنهائي ال يتعلق باملسار وامنا                                                                                        

c)   هو) = m.g        (          حيثm    كتلة اجلسم   وg  شدة جمال الثقالة                                                        

  صلب كتلته الطاقة احلركية جلسمm    وتسرعتهv  يف إزاحة هي : 

a)     m2
  v  EC  =  

 

 
                                                                                                                                                                                     

b)  v2    
  m  EC  =  

 

 
                                                                                                                                                                                    

c) v2    
  m 2 EC  =                                                                                                                                                                           

  حيث     )، يف حركة دوران حول حمور ثابت     الطاقة احلركية جلسم صلب ، عزم قصورهw   تسرعته الزاوي هي 

a)  v2
      EC  =  

 

 
                                                                                                                                                                                       

b)  w2
      EC  =  

 

 
                                                                                                                                                                                               

c) w   
    EC  =  

 

 
                                                                                                                                                                            

  لطاقة الوضع الثقالية بالنسبة حملور  الصيغة العامة( o,z)  موجه حنو األعلى: 

a)   +   C    z2
 g    Ep  =  

 

 
                                                                                                                                                       

b) + C    z g    Ep  =    
 

 
                                                                                                                                                                               

c) +   C    z g    Ep  =                                                                                                                                                                

d) +   C    z g    Ep  = -                                                                                                                                                                   

  اعتباطيايت يتم اختيارها ــيتعلق تغري طاقة الوضع الثقالية باحلالة املرجعية ال 

a)  صحيح                                                                                                                                                                                            

b) خطا                                                                                                                                                                                                 

  تتغري طاقة وضعه الثقالية  حترك جسم صلب على مستوى افقي ، أثناء 

a)  صحيح                                                                                                                                                                                            

b) خطا                                                                                                                                                                                                                                 

  حتكاكات اإلبوجود: 

a)  تتزايد الطاقة امليكانيكية                                                                                                                                                              

b) تبقى الطاقة امليكانيكية ثابتة                                                                                                                                         

c) تنقص الطاقة امليكانيكية                                                                                                                                                    
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 ن  11  :  الكهرباء التحريكية  

   0,25   (حيمل مصباح اإلشارة A     ،24V   ( 

a) 6,0:    يت يكتسبها هي ـــلالقدرة الكهربائية ا W                                                                                                         

b)     96مقاومته أثناء إشتغاله هي                                                                                                                                                       

c)  0,60تساعة الطاقة الطاقة     111يستهلك خالل Kwh                                                                                         

    48القدرة الكهربائية املمنوحة من طرف مولد توتر بني مربطيهV    10و شدة التيار الي ينتجهA هي : 

a)    4,8 Kw                                                                                                                                                                                                       

b) 480 J                                                                                                                                                                                                              

c) 0,48 Kw                                                                                                                                                                                                       

  دقيقة هي  01الطاقة الكهربائية املمنوحة من طرف املولد السابق خال ل: 

a)     4,8.102 Kwh                                                                                                                                                                                          

b)   64.103 J                                                                                                                                                                                                       

c)      1,7 MJ                                                                                                                                                                                                       
  حيقق التوترU   بني مربطي مولد العالقة: 

a) U = E -  r.I                                                                                                                                                                                                  

b)    U = E + r.I                                                                                                                                                                                               

c) U  =  E I + r.I2                                                                                                                                                                                                   

 

  تكتب احلصيلة الطاقية ملستقبل كما يلي: 

a)      WJ =  We  + Wu                                                                                                                                                                                 

b) We =  WJ  + Wu                                                                                                                                                                                                                

c)     Wu =  We  + WJ                                                                                                                                                                                            

 هي    يت ينتجها مستقبل خالل مدة  ــــالطاقة النافعة ال: 

a)          W = r . I2 .                                                                                                                                                                                          

b)            W = U . I  .                                                                                                                                                                                      

c)            W = E’ . I  .                                                                                                                                                                                     

  مردود مولد كهربائي: 

a)     = 
   

 
  𝜌                                                                                                                                                                                                                             

b)    = 
  

 
  𝜌                                                                                                                                                                                                          

c)    = 
 

    𝜌                                                                                                                                                                                                        

  شدة  اجملال املغنطيسي الي حيدثه مول مستقيمي طويل ، يف نقطةM  توجد يف مستوى عمودي على املوصل املستقيمي وتبعد عنه باملسافة  ،r 

: 

a)  هي           :
 

 
 B = 

  

   
                                                                                                                                                                                   

b)  تتعلق مبنحى التيار الكهربائي                                                                                                                                                          

c)  تتعلق باملسافة الفاصلة بني السلك و النقطة                                                                                                                             

  تعبري شدة اجملال املغنطسي داخل امللف اللوليب هو: 

a)      I  
 

 
     B =                                                                                                                                                                                             

b)       I  
 

 
     B =                                                                                                                                                                                           

c)     I  .N.L.     B =                                                                                                                                                                                     

d) N  
 

 
     B =                                                                                                                                                                                                 

   تعبري قوة لبالص املطبقة على جزء من موصل طولهl  ومير فيه تيار كهربائي شدته     موجود يف جمال مغنطيسيI  

a)          F = I .l.B.tan𝛼                                                                                                                                                                                 

b)                  F = 
     

    
                                                                                                                                                                                                                     

c)              F = I .l.B.cos𝛼                                                                                                                                                                             

d)                    F = I .l.B.    𝛼                                                                                                                                                                    

 يكون إجتاه قوة لبالص  : 

a)  عموديا على املوصل                                                                                                                                                                                   

b) موازيا ملتجهة اجملال املغنطيسي                                                                                                                                                                                             

c) ومتجهة اجملال املغنطيسي   املوصل يف املستوى الذي حيدده                                                                                                    

d) ال يتعلق بالزاوية بني املوصل ومتجهة اجملال املغنطيسي                                                                                                                                 

  حيدد منحى قوة لبلص باتستعمال قاعدة األصابع الثالثة لليد اليمنى 

a) صحيح                                                                                                                                                                                                                

b) خطا                                                                                                                                                                                                                    

 تتعلق شدة قوة لبالص مبنحى التيار الكهربائي 

a) صحيح                                                                                                                                                                                                               

b) خطا                                                                                                                                                                                                                   

 احملركات الكهربائية ومكربات الصوت هي حموالت كهرميكانيكية ، تكتسب الطاقة الكهربائية وحتوهلا اىل طاقة ميكانيكية 

a) صحيح                                                                                                                                                                                                               

b) خطا                                                                                                                                                                                                                  
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  ال ميكن رؤية شي اال إ ا كان: 

a)  منبعا للضوء                                                                                                                                                                                                  

b) ا منبعا للضوء أو مضاء                                                                                                                                                                                

c) منبعا للضوء أو مضاءا وان يصل الضوء اىل العني                                                                                                                            

 اإلنعكاس هو تغيري اجتاه شعاع ضوئي عندما يعرب السطح الفاصل بني وتسطني هلما معامال انكسار خمتلفان 

a)  صحيح                                                                                                                                                                                                              

b) خطا                                                                                                                                                                                                                   
 

  ن  7 :خاص بالعلوم الرياضية 
  السعة احلرارية جلسم صلب كتلتهm 1درجة حرارته ب  هي كمية احلرارة الالزمة لرفع°C  

a)  صحيح                                                                                                                                                                                                              

b) خطا                                                                                                                                                                                                                   

   احلرارة الكتلية او السعة احلرارية لفلز هي كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتلة(1 Kg)  1للفلز ب°C  

a)  صحيح                                                                                                                                                                                                                              

b) خطا                                                                                                                                                                                                                   

 احلرارة الكامنة الكتلية  L  لتغيري احلالة الفيزيائية جلسم خالص هي كمية احلرارة الالزمة لوحدة كتلة ها اجلسم ، عند درجة حرارة تغري

 . ة وحتت ضغط معني ، لتحويله كليا من حالة الخرىاحلال

a)  صحيح                                                                                                                                                                                                              

b) خطا                                                                                                                                                                                                                                                

 نعرب كمية احلرارة املتبادلة مع الوتسط اخلارجي أثناء تغيري احلالة جلسم خالص بالعالقة     :Q = mL  

a)  صحيح                                                                                                                                                                                                               

b) خطا                                                                                                                                                                                                                    

  نقطيتني  شدة القوتني الكهربائيتني بني شحنينت كهربائيتني : قانون كولومqA    وqB   تبعدان عن بعضهما باملسافة ،r )   حيثK  ثابتة

  :     هي    )العزل يف الفراغ 
        

 
       K     =   

 

  =     

 

 = kمع          
 

    
 

a)  صحيح                                                                                                                                                                                                              

b) خطا                                                                                                                                                                                                                   

  املوجبة جماال كهرتساكنا اجنذابيا مركزيا وحتدث الشحن السالبة جماال كهرتساكنا نابذاحتدث الشحن الكهربائية 

a)  صحيح                                                                                                                                                                                                              

b) خطا                                                                                                                                                                                                                    

  منحى متجهة اجملال الكهرتساكن هو منحى اجلهود التناقصية 

a)  صحيح                                                                                                                                                                                                               

b) خطا                                                                                                                                                                                                                    

 

 ن 60 :  أمتم الفراغ مبا يناتسب  :التمرين الثاني  
 

 يت تربط بني قياتسي السرعة اخلطية ــالعالقة الv  والسرعة الزاويةw   حيث .......................................هيr شعاع املسار الدائري للنقطة املتحركة 

  جسم صلب غري قابل للتشويه حركة دوران منتظم حول حمور ثابت إ ا ينجز...................................................................................................... 

  حيث .......................................................................املعادلة الزمنية حلركة نقطة من جسم غري قابل للتشويه يف دوران منتظم حول حمور ثابت هي

 قياس السرعة الزاوية wو  tهو األفصول الزاوي للنقطة عند اللحظة         و     هو اصل األفاصيل الزاوية   

  تقاوم حركة اجلسم   أي ان القوة   .........................وا ا كان تسالبا  نقول أنه  سمحترك اجل      أي ان القوة...........................إ ا كان الشغل موجبا نقول انه 

   تساويP  القرة املتوتسطة لشغل قوة، خارج قسمة الشغلW  إلجناز  هذا الشغل ونكتب .........................................هله القوة على..........................P = 

  هلذا اجلسم ...........................................................................................تساوي الطاقة امليكانيكية جلسم صلب ، عند كل حلظة ، ويف معلم معني جمموع

 = Em............................................ونكتب 

  أو العكس ......................................اىل ............................................أثناء أنزالقه بدون إحتكاك على مستوى مائل، تتحول أو اثناء السقوط احلر جلس صلب

 ...................................................،وتنحفظ 

 ونكتب.............................................باحتكاكات على مستوى مائل شغل  يساوي تغري الطاقة امليكيانيكية جلسم صلب يف إنزالق.........................=.    

  وتتعلق القدرة .يت يكتسبها من املولد اللى اشكال أخرى من الطاقة ـــال........................................املستقبل الكهربائي جهاز حيول كليا الطاقة

 الي جيتازه..............................................وب بني مربطيه ...........................................الكهربائية الكتسبة من طرفه ب 

  وكذا حتديد منحاه واجتاهه ............................................متكن إبرة ممغنطة من الكشف عن  وجود جمال 

  و                            للمجالني ..................................................احملدث من مصدرين للمجال املغنطيسي هو                   اجملال املغنطيسي اإلمجالي    متجهة

                  =.......................................................: ونكتب  احملدثني من طرف كل مصدر على حدة                      

  نقول إن ........................................و .........................................املنحى ،  : عندما حتتفظ متجهة اجملال املغنطيسي ، يف حيز من الفضاء ، بنفس املمزات

 ........................................................املغنطيسي اجملال 

  ونرمز هلا ب ................................وحدته يف النظام العاملي للوحدات هي .......................................تقاس شدة اجملال املغنطيسي بواطة جهاز.............. 

 على املوصل .......................ممركزة يف مستوى ..............................غنطيسي ملوصل مستقيمي على شكل تكون خطوط اجملال امل 

  يسمى مستوى الورود  يف نفس املستوى......................................والشعاع ...................................يوجد الشعاع  :قانونا ديكارت لالنعكاس.  

’iوزاوية االنعكاس   iزاوية الورود                                                                    
 

 ........................: .........حيث .....................................

  الصري الرئيسي اىل حزمةحتول العدتسة اجملمعة حزمة ضوئية متوازية وموازية حملورها................................................. 

  حزمة ضوئية متوازية وموازية حملورها البصري الرئيسي اىل حزمة متفرقة..........................................حتول العدتسة.......................................... 

  ا تسلك الضوء مسارا معينا ، فإنه بعد عكس منحى إنتشاره يسلكإ: مبدا الرجوع العكسي ....................................................... 
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 قـــــــي التوفيـــه ولـــــاللع                                                                                                       ــــــيد للجميـــظ سعــــــح                          

 ألربت اينشتاين» خمتلفة نتيجة   وتتوقع  أخرىمرة بعد  الشي   ات أن تفعل هو   اجلنون              «

 

   ن  1: خاص بالعلوم الرياضية 

  واالخر بارد ..................................................حيدث اإلنتقال احلراري بني جسمني ، أحدهما 

  اىل اجلسم ................................................من اجلسم اإلنتقال احلراري دائما حيدث................................................. 

 باإلشعاع انتقال الطاقة :  6.............................قال الطاقة ب انت:  2 ..................................إنتقال الطاقة ب :  1: بثالثة طرق  الطاقة يتم إنتقال 

 وكلك باحلمل ..............................................يتم اإلنتقال احلراري ب 

 جلسم خاص ............................................جسم  كما ميكنه ان يغري ...........................................الطاقة باحلرارة أن يرفع  ميكن إلنتقال 

   حتتفظ     يتميز اجملال الكهرتساكن املنتظم بكون متجهته.................................................................................................... 
   

 )دقيقة   63 ( )نقط  10,00 ( كيمياءال    التنقيط

 
 

 ن 11:  إخرت اجلواب الصحيح :  التمرين الثالث  
 

  عند درجة حرارة ثابتة  يبقى اجلداء : ماريوط  –نص قانون بويلPV            ثابتا بالنسبة لكمية معينة من غازPV = Cte  

a) صحيح                                                                                                                                                                                                               

b) خطأ                                                                                                                                                                                                                   

  حتدد كمية مادة عينة من جسم صلب او تسائل انطالقا من كتلتهاm   والكتلة ملوليةM  بالعالقة: 

a)     n =  
 

 
                                                                                                                                                                                                        

b)      n = m.M                                                                                                                                                                                                 

c)        n = 
 

 
                                                                                                                                                                                                            

  يتحقق متاتسك البلور بفعل قوى  ات طبيعة: 

a) كهرتساكنة                                                                                                                                                                                                        

b) جتا بية كونية                                                                                                                                                                                              

 ةشدة التيار املار يف احمللول بالعالقة بالتوتر املطبق على اإللكرتودين  ترتبط مواصلة جزء من حملول الكرتولييت: 

a)      U = G.I                                                                                                                                                                                                      

b)    G.U  I =                                                                                                                                                                                                       

c) G = U.I                                                                                                                                                                                                         

  القاعدي بني  -يتفاعل احلمضي : 

a)  محض وقاعدته املرافقة                                                                                                                                                                         

b) محض وقاعدة مزدوجة أخرى                                                                                                                                                               

c) محضني خمتلفني                                                                                                                                                                                        

  معادلة  وبان كلورور النحاسII  يف املاء تكتب على الشكل التالي: 

a)          Cu2+
(aq)    +  Cl-

(aq)  CuCl2(s)                                                                                                                                           

b)         Cu2+
(aq)    +2  Cl-

(aq)  CuCl2(s)                                                                                                                                           

c)         Cu2+
(aq)    +  Cl-(aq) 2 CuCl2(s)                                                                                                                                          

  2  : نعترب معادلة التفاعل الكيميائي التالي H2O(l)             2 H2(g)  +  O2 (g)  

 .   xمن ثنائي األوكسجني نرمز لتقدم التفاعل ب  mol  1,5من ثنائي اهليدروجني و    mol 2يف احلالة البدئية لدينا   

 : هي   tكمية مادة ثنائي األوكسجني املتبقية عند اللحظة 

a)             2,0 -  x                                                                                                                                                                                               

b)             1,5 -  x                                                                                                                                                                                             

c) 1,5 - 2 x                                                                                                                                                                                                  

 الصوديوم    نتوفر على حملول كلورورNaCl    تركيزه mol/ L    C = 1,45 .10-2 

 ، ما هي قميته موصليته ؟ 

mS.m2.mol-1  7,6          :نعطي 
   =                     ،5,0  mS.m2.mol-1

   =          

a)         152 mS.m-1                                                                                                                                                                                                

 

b)        4,0.102 mS.m-1                                                                                                                                                                                         

 

c)       182,7 mS.m-1                                                                                                                                                                                              

 

d)       2,8.102 mS.m-1                                                                                                                                                                                          

 

  اول هي  1 ميثيل بروبان 2الصيغة النصف املنشورة للكحول: 

           a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 b)                                                                                                                                                                                                                       

 

 

             c)                                                                                                                                                                        

  2 +:   بالنسبة لنصف املعادلة التالية   
       

      Cu       فإن  

a)     املوكسد هوCu                                                                                                                                                                                                   

b)   املختزل هوCu                                                                                                                                                                                                      

c)  /         (s)  Cu        خمتزل   –مزدوجة  مؤكسد متثل                                                                                                         


