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السنة الدراسية 3113 / 3112 :

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

 الفيزياء )  12نقط ( )  75دقيقة (

التنقيط
 التمرين األول 6 ):نقط

( )  25دقيقية (
، 4160 m

 1,5ن
 0,75ن

1ن
1ن
 0,75ن
1ن

 .1نعتبر أبعاد المقادير التالية  :عرض باب قاعة  ، 1,20 mقد نملة  ، 4 mmإرتفاع صومعة حسان  ، 180 mإرتفاع جبل توبقال
قطر كرية دم حمراء  ، 7 umقطر كوكب األرض 12800 Km
أ .أكتب األعداد السابقة كتابة علمية وحدد رتب قدرها ) على شكل جدول (
ب .ضع هذه الرتب على سلم مدرج بقوة  ، 11مع إعطاء العدد  111للتدريجة المركزية  ،ماذا يسمى هذا السلم؟
 .R = 6400 Kmتتغير شدة
 .2نعتبر قمر إصطناعيا كتلته  ، m = 800 Kgيوجد على إرتفاع  h = 300 Kmمن سطح األرض شعاعها
الثقالة بالقرب من سطح األرض مع تغير قيمة اإلرتفاع
أ .أكتب تعبير gشدة مجال بداللة  Gثابتة التجاذب الكوني و  Mكتلة األرض و  hو  Rثم استنتج تعبير  g0عند سطح األرض
ب .أحسب شدة الثقالة gعند األرتفاع  h = 300 Kmثم استنتج وزن القمر Pعند هذا اإلرتفاع
ت .أحسب وزن القمر P0عند سطح األرض  ،ماذا تستنتج أي كيف يتغير  Pمع اإلرتفاع ؟
=P
 .3أوجد تعبير اإلرتفاع  hبداللة شعاع األرض  Rن عندما تأخد  ) Pوزن القمر اإلصطناعي ( التعبير التالي:
المعطيات :
ثابتة التجاذب الكوني : G
كتلة األرض : M

G = 6,67 .10-11 N . m2 . Kg-2
M = 6 . 1024 Kg

 التمرين الثاني 7 ) :نقط ( )  01دقيقة (

 0,75ن
 1,5ن
 1,5ن
 0,75ن
 0,75ن
 0,5ن

 الجزء األول :
يوجد فوق سطح خشن وافقي  ،جسم صلب )  ( Cكتلنه  ، m= 2 kgويشد هذا الجسم دينامومتر D
محوره مواز للسطح األفقي ويشير الى شدة القوة  ) T = 5 Nأنظر الشكل جانبه (
 .1أجرد القوى المطبقة على الجسم  Cفي حالة توازن
 .2إذا علمت أن شدة القوة المطبقة من طرف السطح األفقي هي  ، R = 21 Nوان اتجاهها يكون
𝜑 = 14
الزاوية
أ .أعط في جدول مميزات كل القوى المطبقة على الجسم C
ب .مثل متجهات هذه القوى على الشكل بعد نقله على ورقة اإلجابة باستعمال سلم مناسب
 .3أوجد تعبير قوة اإلحتكاك  ) fالمركبة المماسية  ( RTبداللة  Rو  φثم احسب قيمتها
 .4أحسب المركبة المنظمية RN
 .5استنتج قيمة معامل اإلحتكاك K

 الجزء الثاني :
 L = 150 cmوعرضها l = 80 cm
 1ن نعتبر نافذة زجاجية مستطيلة الشكل طولها
 .1أحسب الشدة  Fشدة القوة الضاغطة المطبقة من طرف الهواء الجوي على إحدى واجهتي النافذة
 .2التنكسر النافذة الزجاجية تحت تأثير الهواء الجوي  ،علل جوابك
0,25
المعطيات:
نعطي  :قيمة الضغط الجوي patm = 1 atm = 105Pa
g = 10 N .kgشدة الثقالة
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التنقيط

 الكيمياء )  7نقط ( )  05دقيقة (
 التمرين الثالث 7 ):نقط ( )  05دقيقية (

 0,5ن
 0,75ن

 0,25ن
 0,5ن
 0,5ن
 0,25ن
 0,5ن
 0,5ن

 الجزء األول  1,5 ) :نقط (
 .1أعط تعريف النوع الكيميائي ثم اصنافه
 .2ضع عالمة  Xفي الخانة المناسبة وذلك بتصنيفك لألنواع الكيميائية
النوع الكيميائي
األسبرين
الغليكوز
كلورور الصوديوم
النوع الكيميائي
الميثان
الكبريت
األلومنيوم

طبيعي

مصنع

عضوي

غير عضوي

 .3أعط تعريف ذوبانية نوع كيميائي
 الجزء الثاني  2,25 ) :نقط (
إلستخراج زيت ازهار الخزامى نعتمد تقنية التقطير المائي
 .1أعط إسم كل جزء مشار إليه برقم على التبيانة
 .2إشرح مبدا تقنية التقطير المائي
 .3نضيف للقطارة المحصل عليه قليال من ملح الطعام ) كلورور الصوديوم ( ونحرك الخليط جيدا،
ما دور الملح ؟
 .4نفرغ القطارة في أنبوب التصفيق ونضيف اليها كمية من السيكلوهكسان ثم نحرك الخليط جيدا ،
ما دور السيكلوهكسان ثم حدد الطور الطافي في أنبوب التصفيق إذا علمت أن كثافة السيكلوهكسان أصغر من كثافة الماء
 .5قبل ترشيح الطور العضوي ،نضيف إليه قليال من كربونات البوتاسيوم الالمائي  ،ما تعني كلمة الالمائي وما دور كربونات البوتاسيوم الالمائي
 الجزء الثالث  2,25 ) :نقط (
يتوفر البنزالدهيد )  (benzaldéhydeعلى رائحة تميز اللوز المر  ،وهو نوع كيميائي يمكن تصنيعه.
يعطر شؤاب اللوز بمستخلص اللوز المر
خالل هذا التمرين نريد اإلجابة عن السؤال التالي  :هل شراب اللوز معطر بمستخلص طبيعي ام مصنع؟
 .Iاستخراج مستخلص اللوز من من شراب اللوز
 إختيار المذيب:
اإليثانول
أوكسيد ثنائي اإلثيل
الماء
شديد الذوبان
شديد الذوبان
يذوب في الماء
البنزالدهيد
قابالن لإلمتزاج
غير قابلين لإلمتزاج
أوكسيد ثنائي اإلثيل
قابالن لإلمتزاج
قابالن لإلمتزاج
اإليثانول
أوكسيد ثنائي اإلثيل
0,71
-116°C
35°C

 0,5ن
0,25ن
 0,5ن
 0,25ن
 0,25ن

 0,5ن
0,25ن
 0,25ن
 0,5ن

اإليثانول
0,80
-114°C
78°C

البنزالدهيد
الماء
1,04
1
الكثافة
-56°C
0°C
درجة حرارة اإلنصهار
178°C
100°C
درجة حرارة الغليان
 .1حدد مع التعليل المذيب المناسب إلستخراج مستخلص اللوز من الشراب
 .2نفرغ  10 mlمن شراب اللوز في كاس ونضيف إليها  5 mlمن المذيب  ،ثم نحرك الخليط ونتركه بعد ذلك حتى يسكن  ،ماذا سنالحظ؟
 .3أرسم شكال وصفيا مكان تواجد مستخلص اللوز  ،كيف يمكن الحصول على الطور الذي يحتوي البنزالدهيد ) أذكر التقنية ( وما هو الجهاز المستعمل
في ذلك؟
 .4باستعانتك بالجدول الثاني  ،كيف يمكن التخلص من المذيب ؟
 التحليل الكرزماتوغرافي :
 .1نحضر صفيحة التحليل الكروماتوغرافي بوضع نقط صغيرة من :
 البنزالدهيد المصنع في نقطة B
 مستخلص اللوزالمر الطبيعي في نقطة A
 مستخلص الشراب المدروس في نقطة C
أذكر اإلحتياط الالزم إتخاده عند غمر الجزء السفلي لصفيحة التحليل الكروماتوغرافي في المذيب داخل
الوعاء وإغالقه
 .2أذكر التقنيات المعتمدة إلظهار بقع عديمة اللون
 .3بعد أن يصل المذيب الى  1 cmمن حرف الصفيحة العلوي نخرجها من الوعاء  ،ثم نعرضها ألشعة فوق
البنفسجية  ،ما دور هذه األشعة؟
 .4تمثل الوثيقة جانبه صورة التحليل الكروماتوغرافي المحصل عليها:
أ .احسب النسبة الجبهية  RBلبنزالدهيد المصنع
ب .هل الشراب المدروس معطر بمستخلص اللوز المر الطبيعي أم بالبنزالدهيد المصنع ؟ علل جوابك

حظ سعيد للجميع
اهلل ولي التوفيق
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عناصر اإلجابة لفرض محروس رقم  1الدورة األولى

المادة  :الفيزياء والكيمياء
التمرين

الثانوية التأهيلية أيت باها
نيابة أشتوكة أيت باها

السنة الدراسية 3113 / 3112 :
السؤال

طبيعة السؤال

درجة صعوبته

1

المادة  :الفيزياء
التمرين األول
التنقيط  6 :نقط
المدة  35 :دقيقة

المادة  :الفيزياء
التمرين الثاني
التنقيط  7 :نقط
المدة  40 :دقيقة
الجزء االول

التمرين الثاني
الجزء الثاني
المادة  :الكيمياء
التمرين الثالث
الجزء الثاني
التنقيط  7:نقط
المدة  45 :دقيقة

الجزء األول
التمرين الثالث
الجزء الثاني

التمرين الثالث
الجزء الثالث

سلم التنقيط

عناصر اإلجابة
.1

أكتب ثم حدد
رتب

أ .كتابة أبعاد المقادير كتابة علمية وتحديد رتب قدرها
ترتيب رتب أبعاد المقادير السابقة في سلم مدرج بقوة 100
ب .يسمى هذا السلم بالسلم اللوغاريتمي

X

2

أكتب
أحسب
استنتج
أحسب
ماذا تستنتج
3

أوجد

XXX

.3

1

أجرد

XX

¨ .1جرد القوى المطبقة على الجسم  Cفي حالة توازن :
 :وزن الجسم C

 :تاثير السطح األفقي

 :القوة المطبقة من طرف الدينانومتر


2

أ.

تعبير : g

=  ، gتعبير g0

= g0

g = 8,9 N.Kg
ب .قيمة  gعند : h = 300 Km
P = mg = 7,1.103 N
استنتاج وزن : P
P0 = m.g0 = 7,8 .10 N
ت .نحسب أوال قيمة  g0 = 9,8 N.Kg-1 : g0إذن
نستنتج أنه كلما كان  hأكبر كلما كان الوزن  pاصغر
-1

3

تعبير  hبداللة  Rإذا كان

=: P

h = 2R

3

حدد
مثل
أوجد ثم أحسب

XX
XX
XX

.2
أ .مميزات كل القوى الطبقة على الجسم C
ب .تمثيل متحهات هذه القوىعلى الشكل باستعمل سلم مناسب
f = RT = R.sin 𝜑 = 5,1 N
 .3تعبير قوة اإلحتكاك : f

4

أحسب

XX

 .4حساب المركبة المنظمية : RN

RN = R .cos 𝜑 = 20,4 N

5

إستنتج

XX

 .5استنتاج معامل اإلحتكاك :

1

أحسب

XX

 .1حساب القوة الضاغطة :

2

لماذا

XX

 .2ال تنكسر النافذة الزجاجية تحت تاثير الضغط الجوي ألن:
 القوة الطبقة عليها قوة موزعة
’F = F
 تطبق نفس القوة في كلتا الجهتين

1

عرف ثم صنف

X

2

إمأل

X

3

أعط تعريف

X

1

أعط

X

 .1النوع الكيميائي هو مجموعة وحدات كيميائية ) جزيئات  ،ذرات ،ايونات ( كلها متشابهة
ويتميز يصيغته الكيميائية وبخواص فيزيائية وهو نوعان طبيعي ومصنع
 .2امال الجدول  :انواع كيمائية طبيعية  :الغليكوز  ،كلورور الصوديوم
انواع كيمائية مصنعة  :األسبرين
أنواع كيميائية عضوية  :الميثان
أنواع كيميائية غير عضوية  :الكبريت  ،األلومنيوم
 .3ذوبانية نوع كيميائي في مذيب هي الكتلة القصوى التي يمكن إذابتها في هذا المذيب ويعبر
عنها ب g.L-1
 .1وضع إسم لكل جزء مشار إليه في التبيانة
 . 1جهاز التسخين  .2خليط للتقطير .3حوجلة  .4مبرد  .5دخول ماء بارد
 .8قطارة
 .6خروج ماء ساخن  .7دورق
 .2شرح مبدا التقطير المائي  /انظر الدرس

= 4,4.10-3

 0,5ن  0,5 +ن
 0,5ن  0,5 +ن
 0,5ن  0,25 +ن
1ن

 0,25ن

= 𝜑k = tg

F = P. S = Patm .L.l = 1,2 .105 N

 0,25ن
 0,25ن
 0,25ن  0,25 +ن
 0,75ن

 0,25ن  0,25 +ن
 0,5ن

2

إشرح

X

3

ما دور

XX

4

ما دور

X

.4

5

ما دور

XX

.5

1

حدد

XX

.1

2

ما نالحظ

X

.2

3

أرسم
كيف
كيف

X
X
X

 .3رسم تخطيطي يوضح الطور العضوي والطور المائي في انبوب التصفيق ) حهاز المستعمل(
وإسم التقنية  :تقنية التصفيق
 .4تسخين الطور العضوي  ،حيث سيتبخر المذيب عند درجة حرارة منخفظة نسبيا

 0,25ن
 0,25ن
 0,25ن

1

أذكر

X

 .1وضع الصفيحة داخل الوعاء  ،بحيث اليغمر المذيب إال بضع مليميترات من أسفل الصفيحة ،
ويجب تفادي تماس الورقة مع جدار الوعاء  ،كما ينبغي الحرص على عدم غمر البقع داخل
المذيب
 .2التقنيات المعتمدة إلظهار بقع عديمة الللون هي تعريض الصفيحة ألشعة فوق البنفسجية ،
تعريضها لبخار اليود
 .3يتجلى دور األشعة فوق البنفجسية في إظهار بقع عديمة اللون

 0,25ن

2

أذكر

XX

3

ما دور

X

4

هل ثم علل

XX

3

 0,5ن 3
 0,5ن 3
0,5ن  /تعبير حرفي
 0,25ن /تطبيق عددي
 0,5ن  /تعبير حرفي
 0,25ن  /تطبيق عددي
 0,25ن  /تعبير حرفي
 0,25ن  /تطبيق عددي
 0,5ن  /تعبير حرفي
 0,5ن  /تطبيق عددي

.3

الملح يساعد على فصل الطور العضوي عن الطور المائي ألن الطور العضوي اليذوب في
الماء المالح
يلعب السيكلوهكسان دور المذيب والطور الطافي هو السكلوهكسان لن كثافة السيكلوهكسان
اصغر من كثافة الماء
الالمائي  :اليحتوي على جزيئة الماء ودور كربونات البوتاسيوم الالمائي هو تجفيف ) إزالة
الماء ( الطور العضوي
أوكسيد ثنائي المثيل هو المذيب االنسب ألنه غير قابل لإلمتزاج مع الماء ودرجة حرارة
غليانه صغيرة نسبيا ) مذيب متطاير ( كما ان البنزالدهيد شديد الذوبان فيه
نالحظ ظهور طورين  :طور عضوي وطور مائي

 0,5ن
 0,25ن
 0,25ن  0,25 +ن
 0,25ن
 0,25ن
 0,25ن
 0,25ن  /التعليل
 0,25ن

0,25ن  0,25 +ن
0,25ن

.4
أ .حساب النسبة الجبهية لبنزالدهيد مصنع RB
ب .الشراب المدروس معطر بالنزالدهيد المصنع لكونه ال يحتوي عل جميع االنواع الكيميائية
المتوفرة في مستخلص اللوز المر الطبيعي

Page 1

 6 0,25ن
 0,5ن
 0,25ن

.2

XX
XX
X
X
X

4

التمرين الثالث
الجزء الثاني

المدة  :ساعتان
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0,25ن
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