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تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

 الفيزياء )  12نقطة ( )  01دقيقة (

التنقيط

 التمرين األول 6,25 ):نقط ( )  01دقيقية (
نرسل خياال ) حامل ذاتي ( فوق منضدة هوائية أفقية  ،نسجل حركة نقطة
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0,75ن
1ن
1ن
1ن

.1
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.5
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 Mمن الخيال أثناء مدد زمنية ومتساوية

حدد طبيعة الحركة النقطة  Gمع تعليل اإلجابة دون إنجاز الحساب
للنقطة  Mعند المواضيع  M1و  M3و M5
و
و
أوجد مميزات متجهات السرعة
على التوالي عند المواضيع  M1و  M3و M5
و
و
بأختيار سلم مناسب  ،مثل متجهات السرعة اللحظية
نعتبر  M3أصل محور األفاصيل )  ( O ,ولحظة تسجيل  M0أصل معلم الزمن  ،أوجد المعادلة الزمنية لحركة النقطة M
أوجد المعادلة الزمنية من جديد باعتبار  M5أصل محور األفاصيل )  ( O ,ولحظة تسجيل  M0أصل معلم الزمن ،
 M0أصل محور األفاصيل )  ( O ,ولحظة تسجيل  M3أصل معلم الزمن
أوجد المعادلة الزمنية من جديد باعتبار

 التمرين الثاني  5,25 ): :نقط ( )  25دقيقية (
تتحرك سيارتان  Aو Bعلى طريق مستقيمية  ،المعادلة الزمنية لحركة كل سيارة هي :
بالساعة )(h
 .1حدد طبيعة حركة كل من السيارة  Aو السيارة B
 .2استنتج  VAسرعة السيارة  Aو  VBسرعة السيارة  Bب Km .h-1
 .2حدد  X0Aموضع السيارة  Aو  X0Bموضع السيارة  Bعند اللحظة t=0
 .0حدد تاريخ وموضع تجاوز إحدى السيارتين لألخرى
 .5مثل مخطط المسافات لحركة السيارة  Aومخطط المسافات لحركة السيارة B
 .6تحقق مبيانيا من تاريخ وموضع تجاوز إحدى السيارتين لألخرى وبين هذه النقطة في المنحنى

 XA = 130 tو
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 𝝉 = 40 msفنحصل على التسجيل التالي

 XB = 90 t + 40حيث  Xبالكيلومتر ) (Kmو t

 التمرين الثالث  1,5 ):نقط ( )  15دقيقية (
قرص متجانس ) (Dسمكه  ، eقطره  dومركزه  Oتوجد به فتحة دائرية قطرها ’ dومركزها ’O
نعتبر  Oأصل المعلم )  ( O ,أنظر الشكل :
ليكن  Oمركز قصور القرص D
ليكن ’ Oمركز قصور القرص الصغير ’D
ليكن  Gمركز قصور القرص الملون ) القرص الذي توجد به فتحة دائرية (
 1,5ن

أوجد موضع  Gمركز قصور القرص الملون ) القرص الذي توجد به فتحة دائرية ( بالنسبة للمركز O
نعطي :

، d = 20 cm

، d’ = 4 cm

OO’ = 5 cm

 الكيمياء )  7نقط ( )  01دقيقة (

التنقيط
 التمرين الثاني 7 ):نقط ( )  40دقيقية (
1ن
 0,5ن
2ن
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 0,5ن
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 0,25ن
 0,75ن

اإلستخراج عملية يتم خاللها استخالص نوع كيميائي من منتوج ما ،هناك عدة تقنيات لإلستخراج منها  :اإلستخراج بواسطة مذيب  ،واإلستخراج بالتقطير المائي
 .1ذكر بمبدأ اإلستخراج بواسطة مذيب وماهي الشروط التي يجب أن تتوف في المذيب
 .2لفصل الطور العضوي عن الطور المائي  ،نحتاج الى ماذا وماذا تسمى هذه العملية
 .2إشرح مبدا التقطير المائي وارسم التبياتة مع وضع األسماء
 .0تعتبر التحليل الكروماتوغرافي تقنية من تقنيات الفصل والكشف إشرح مبدأ التحليل الكروماتوغرافي
 .5عط عالقة النسبة الحبهية مع تحديد أسماء المقادير
 .6لكل نوع كيمائي خاصيات فيزيائية تميزه وتشكل بطاقة هويته ولتحقيق من هوية نوع كيميائي نلجأ الى مقارنة
خاصياته الفيزيائية مع الخاصيات الفيزيائية ألنواع كيميائية معروفة  ،أذكر هذه الخواص الفيزيائية
 .7راينا أن أسيتات الليناليل  C12H20O2هو اهم مكون للزيت العطرية المستخرجة من زهرة اللخزامى  ،إال أنه
 C4H6O3والنجاز ذلك
يمكن تصنيعه في المختبر بتفاعل اللينانول  C10H18Oمع أندرديد اإليثانويك
نحتاج الى التركيب التجريبي جانبه
أ .ما إسم هذه التقنية
ب .إعط إسم كل جزء مشارإ ليه برقم على التبيانة
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