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حععى الصُغ الحسفُت ) مع الخاظير ( قبل الخعبُقاث العددًت
ٌظمذ بأطخعماى ألالت الحاطبت العلمُت غير القابلت للبرمجت
 الكيوياء )  7نقط ( )  40دقيقت (

التنقيط

 الخمسًٍ ألاوى :دزاطت جفاعل الاطترة  7,00 ) ،هقغ ( )  44دقُقت (
لدزاطت جفاعل الاطترة وابساش لُفُت جدظين مسدوده ظلب الاطخاذ ’‘زشُد حىهل ’‘ جالمُرالظىت الثاهُتبهالىزٍا علىم فيزًائُت في إظاز
الاشغاى الخعبُقُت للىادي العلمي بالثاهىٍت الخاهُلُت اًذ باها إهجاش الخجسبت الخالُت والاحابت عً الاطئلت الىازدة اطفله :
هسٍد جدبع جصيُع إلاطتر ذي زائدت الخفاح املظمى بىجاهىاث املثُل  ،لرلو هىجص خلُعا ًدخىي على  n1 = 0,5 molمً خمض لسبىلظُلي و
 n2 = 0,5 molمً لدىى  .هىشع الخلُغ على طبعت أهابِب اخخباز زم هضعها في خمام مسٍم دزحت خسازجه زابخت عىد اللحظت  . t=0بعد
طاعت مً الصمً هخسج ألاهبىب زقم  ، 1هبرده بالغعع زم هقىم بمعاًسة لمُت الحمض املخبقى  ،هقىم بىفع العملُت باليظبت لألهبىب
الثاوي بعد طاعخين مً الصمً وهنرا ختى معاًسة املدالُل املىحىدة في ألاهابِب الظبعت منىذ مً خغ املىدنى الخالي ) x = f (t
وعسف جقدم الخفاعل ألاطترة بنمُت مادة إلاطتر  xالىاجج عىه.
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 1,25ن
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 .1ألخب معادلت الخفاعل الحاصل في مل أهبىب مدددا اطمي لال مً الحمض النسبىلظُلي والندىى
 .2أخظب  rمسدود الخفاعل
 .3أخظب زابخت الخىاشن  Kلخفاعل ألاطترة
 .4لشاخت الخفاعل ،هضُ مى ا واخدا مً الحمض النسبىلظُلي
 1 .4اوش يء الجدوى الىصفي
 2 .4خدد قُمت خازج الخفاعل  Qriزم عين مىحى جعىز املجمىعت
 3 .4خدد القُمخين الجدًدجين لهل مً الخقدم النهائي و املسدود
لخفاعل ألاطترة في خالت الخىاشن الجدًد
 4 .4لُ ًمنً السفع مً قُمت مسدود الخفاعل؟

 الفيزياء )  14نقطت ( )  40دقيقت (

التنقيط

 الخمسًٍ الثاوي  :دزاطت خسلت قمس اصعىاعي مدمد الظادض أ  5,75 ):هقغ ( )  44دقُقت (
جمنً املغسب مً اظالق قمس اصعىاعي ًدمل اطم "مدمد الظادض – أ  ‘’ Mohammed VI-Aووضعه في مدازه ًىم  8هىهبر  2417على
ازجفاع  h = 695 kmمً طعذ ألازض و ذلو مً قاعدة لىزو الخابعت ملىعقت غىاًاها الفسوظُت
يهدف القمس إلاصعىاعي إلى السصد وإلاطخعالع بدقت عالُت في شسٍغ ًمخد على ظىى  844لُلىمتر ،فضال عً الخقاط  544صىزة ًىمُا
ً
وإزطالها إلى مدعت الخدنم ألازضُت قسب مدًىت السباط على زأض مل  6طاعاث ،وطِظخخدم أطاطا في إهجاش الخسائغ العبىغسافُت وجدبع
ألاوشعت الصزاعُت والخيبؤ بالنىازر العبُعُت وإدازتها ،وزصد الخغيراث في البِئت والخصحس ،فضال عً مساقبت الحدود والظىاخل .لما
طِظاعد على وضع خسائغ عمساهُت وضبغ الخعىز العمساوي ومىذ هىع مً الاطخقاللُت في املعلىماث.

 املععُاث :







جبلغ لخلت القمس إلاصعىاعي  Aخىالي  ،mA = 974 Kgوٍدلق على بعد  695لُلىمترا مً طعذ ألازض.
ًىجص هرا القمس الاصعىاعي  Aدوزة ماملت خىى ألازض مل  97دقُقت.
هفترض ان ألازض ذاث جمازل لسوي لخىشَع النخلت وأن مظاز القمس ( )Aدائسٍا  ،وهدزض خسلخه في املسحع املسلصي ألازض ي .
زابخت الخجاذب النىوي G=6.67 .10-11 (S .I ) :
شعاع ألازض  ، RT=6380 kmدوز ألازض خىى املدىز القع ي ، T=84194 s
لخلت ألازض هي . MT=6 .1024 kg
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 .1ازطم الشهل زم مثل مخجهت الظسعت ⃗⃗⃗⃗ للقمس الاصعخاعي  Aو قىة الخجاذب النىوي التي جعبقها ألازض على القمس الاصعىاعي A
 .2اعغ الخعبير املخدهي لقىة الخجاذب النىوي التي جعبقها ألازض على القمس الاصعىاعي A

 .3ألخب في اطاض فسٍني  ،حعبير مخجهت الدظازع لحسلت (. )Sزم مثل على الشهل مخجهت الدظازع ⃗⃗⃗⃗
 .4بخعبُق القاهىن الثاوي لىُىجً على مسلص قصىز القمس الاصعىاعي A
 1 .4بين ان خسلت القمس  Aدائسٍت مىخظمت
 2 .4أوحد حعبير  VAحعبير طسعت القمس الاصعىاعي املدازٍت بد الت  .RT ،h ،G ،MTزم اخظب قُمتها
 3 .4اوحد حعبير الدوز  Tبد الت.RT ،h ، ،G ،MT :
 4 .4اطخيخج  nعدد دوزاث القمس ) (Aخىى ألازض في ًىم واخد

 الخمسًٍ الثالث  :دزاطت الىىاض املسن  7,25 ):هقغ ( )  44دقُقت (

1ن
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وعخبر الترلُب الخجسٍ ي املمثل حاهبه و املنىن مً هابض لفاجه غير مخصلت و لخلخه مهملت و صالبخه  .Kحظم صلب ) (Sلخلخه  mقابل
 اهص اق بدون اخخهاك على املظخىي الافقي.
 .1هصٍذ الجظم عً مىضع جىاشهه زم هدسزه بدون طسعت بدئُت.وسجل خسلت هقعت مىه على
وزقت ملفىفت خىى أطعىاهت جدوز بظسعت زابخت .هدصل على الدسجُل الشهل-1-هخخاز
الىقعت  Oأصال ملعلم الفضاء و لحظت حسجُلها أصال ملعلم الصمً.
 1 .1بخعبُق القاهىن الثاوي لىُىجً أوحد املعادلت الخفاضلُت للحسلت.
 2 .1خدد ظبُعت الحسلت للجظم
 3 .1أوحد مبُاهُا T0و.Xm

 4 .1ألخب املعادلت الصمىُت للحسلت و بين أن   مظخعُىا باملعادلخين
2
) x(tو ).v(t
 5 .1أوحد طسعت املخدسك عىد الافصىى .x=2cm
 .2جمثل الىزُقت -2-املقابلت مخعغ العاقت املُهاهُنُت )Em=f(x
وعخبر املظخىي الافقي املاز مً مسلص قصىز الجظم خالت مسحعُت لعاقت
الىضع الثقالُت Epp
لما وعخبر املىضع  x = 0خالت مسحعُت لعاقت الىضع املسهت EPe
 1 .2اعغ حعبير مل مً  Epeو  Ecزم مثل على الىزُقت حغيراتهما
 2 .2باطخعماى الىزُقت أوحد Kصالبت الىابض و mلخلت الجظم.

.

زم ـض ـ ـ ـان ل ـ ـ ـ ـ ــسٍ ـ ـ ــم
’‘ مل ع ـ ـ ـ ـام واهخ ـ ـ ـ ـ ــخم بال ـ ـ ـ ـ ـ ــخ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـير ’‘
ععلت طعُدة للجمُع
وفقنم هللا في الامخداهاث البهالىزٍا
امـ ـ ـ ــين ًازب العاملين
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