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        يسمح باستعمال الحاسبة غير القابلة للبرمجةيسمح باستعمال الحاسبة غير القابلة للبرمجةيسمح باستعمال الحاسبة غير القابلة للبرمجةيسمح باستعمال الحاسبة غير القابلة للبرمجة

        تعطى الصيغ الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العدديــةتعطى الصيغ الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العدديــةتعطى الصيغ الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العدديــةتعطى الصيغ الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العدديــة

 مكونات الموضوعمكونات الموضوعمكونات الموضوعمكونات الموضوع

): ): ): ): نقط نقط نقط نقط     7( ( ( (     الكيمياءالكيمياءالكيمياءالكيمياء     
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����	 
�� ����ل ا������ك ا����ري �����  �!�  .ا��()  و إزا�  ا�$#" ا��
��د�  ا�,����+�  ا����� � :���3�4 ا������ك �" ا���ء 01,� ��/ود و�. ا�

  
 ** ������� 	 �
O���  �������

� 	 ������
� 

���8ت� :ا�
 :ا������9ت ا�����  ا�����  −

** λ����� � 19,9.10�� �. �
. �����      ،λ����
�� � 7,34.10�� �. �
. ����� 

��ء −�� 
 Ke = 1,0.10-14: ا��/اء ا����
−  ������ θ=25°Cدر<  =(ارة ا�
�� 	(آ�E أ��ن ا�وآ�����م أ��م �1@
 ا�����ت ا����ا</ة ��1����ل −F�. 

�I ا���G���3�4/=/د ا��Eدو<��G @�3/ة - 1-1= JK3ا���3�4 أ 
�.   (0,25) 
1-2 -  
    ا�V1 = 200 mL  G� �@K8 و =��C1=5.10-2 mol.L-1 M	(آ������L�   JEك �S1(�/ 	�!�( ����ل ��+

  .C0 = 10 mol.L-1ذي 	(آ�����S0  Eل ا������ك ا����ري 
 Oا���  �
 أG� JPQ ا�����ل ا����ري  V0أو</ @�R$�� يPا�S0  ل���� ���S1 .  (0, 5)!�( ا�

 . mS.m-1 σ 24,5 = ا�#��   S1أT83 @��س ����9  ا�����ل   - 1-3
 (5 ,0)   .ا<(د ا���اع ا�,����+�  ا����ا</ة ��1����ل  -1- 1-3
����λو G3 )$3σ  �W/1 [HO–]éq ����9  ا�����ل  -2- 1-3

 λ�����  .(0,25)و ��
1-3 -3-  ��@ X� ).نS1   .)1ا�����ل  pH ا=
1-3 -4-  
+�Fا��#/م ا��  $�� G3 )$3τ  ل����
 ا��S1   �W/1σ و λ����

 ،.C1و  �����λو   ��
   �F���@ X� )نOZ.      )1 ا=

1- 3-5-  )�$���� و  �1�ZQr,éq    �W/1[NH3]éq  ا���ازن أ3] 	
�!é�  و[HO–]éq  .(0,25) 

1- 3-6-  )�$�
 ا�����ل   Qr,éqأو</ 	�S1   �W/1τ  وC1.�F���@ X�  )OZ ،.    )0,75 ا=
  

  وقود هيدروجينيوقود هيدروجينيوقود هيدروجينيوقود هيدروجينيعمود عمود عمود عمود : : : : الجزء الثانيالجزء الثانيالجزء الثانيالجزء الثاني
 O����$/أ ا)��Rل أ3�/ة ا��@�د \�   William Groveاآ��0 ا�


، إW أن 1839��
 3#/ ا������ت �"  ��O�O  ا\�`/ا��F ا�4� Wإ
 
�8�1�( أ3�/ة 	��( ���a���)1(NASA)  J  ��\� ا�4!�+

 X\ي =�اPR	 ���9  ��0(ب و

  �(آ$���ا�4!�ء أ���1 و <�
    .F,��1(�1ء ا�Kز� 

�����G� G إ ه�/رو<��
 و@�د 3��د��Q  �,�ن 	� G�ود)�,�
 ��F��1 �d4�ا� 
!�= eو��)�,)�F\ر/� 

 ا����  ا���( h��1 ،


 ا��F/رو<�G إ�T ا���د  ����ب+��Zب��
 ا�وآ���G و��+��Z 
  :)1ا!B� ا���3( إ�T ا�,�	�د )ا��Fاء(

 ,�(و��eا�

!�= 

H2(g) O2(g) 

 ا���ء إ����ودان �)���ن ا���ء

– + 

 ا���3 1
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� ��ة ا#��Iل ,�%د وJ%د ه��رو�1�0 
DIي ���آ ا���ء
-�ف هDا �� Lإ���M�.�-اع � � آ�3.  

 M��L �3/ 1/ا�  ر=�  ا�0(اع  EQا�� =��V=15L  �Fآ��� G�>رو/�Fا� 
+��Z ز�i G�  ��,1 ،m0=3kg ب���� h��1 ،
 
+��Z ز�iTان إ�E`ا ا�Pه G� G�>رو/�Fأ��د  ا�  M	/( اع ���1ر)0�� 
+�1)F,ك ا�)��3��د و@�د ه�/رو<��
 �PRي ا�

  �1�ZI=120A.  
 :ا�����Nت

��د�  ا���3�4 ا����9 ��1ار ا���د −� :H
�$�  2H�&'�
� 	 2e� 

��د�  ا���3�4 ا����9 ��1ار ا�,�	�د −� :�
�)� 	 4�����
� 	 4*�  2�
��+� 

��د���د�   −�
2H :	�3�4 ا)��Rل ا��$� 	 �
�)�   2�
��+�  
− M(H)=1g.mol-1      ;     M(O)=16g.mol-1        
− 1F = 9,65.104 C.mol-1 ;   NA = 6,02.1023 mol-1     ;        e =1,6.10-19C    
− R = 8,314 J.K–1.mol –1     


 ا��F/رو<�G دا�Q ا�`Eان �3/ 1/ا�  - 2-1+��Z ز�i [Rj X�  . T=300Kه
  ة ا��Rز=(ار أن در< �3��  ا�(=�  ا=
Kزا آ���i G�>رو/�Fا� 
+��Z ز�i )$���.          (0, 5) 

��د إ�T ��(ك ا�0(اع �1\�`/ام ����ى EQان وا=/  Qmا=�X آ��  ا�,F(�1ء ا�#�dى  - 2-2��,G أن ��(ره� ا�� 
ا��
G�>رو/�Fا�  
+��Z G� .(0,75) 

2-3 -  G�>رو/�Fا� 
+��Z ز�i  ����د 1 ا����ا</ةا=�X �/ة ا�(=�  ا��
 \���(ه� آ�      .1/ا�  ر=�  ا�0(اع E`/�3ان ا�
��م \�3  - 2-4	 /�1 a	ء ا�������د و ا=�X آ��  ا��         .G�M ا)���R أ�l0 </ول ا��#/م ���1�$  ���3�4 ا)��Rل ا�

:ا����
�ء    
        الميكانيكية و الضوئيةالميكانيكية و الضوئيةالميكانيكية و الضوئيةالميكانيكية و الضوئيةتبدد الموجات تبدد الموجات تبدد الموجات تبدد الموجات : : : : 1    فيزياءفيزياءفيزياءفيزياء

  تبدد الموجات الميكانيكيةتبدد الموجات الميكانيكيةتبدد الموجات الميكانيكيةتبدد الموجات الميكانيكية: : : : الجزء األولالجزء األولالجزء األولالجزء األول

�ر 
	�� ���از�
�� ����، ���ث ��ا��� � ���� ���#�ت !�	�ي ��آ�,���' -,دد* (���  )' &�ض $
/0# �#�
 ،1/2�  .و $	9�دي ا��8�س ا$�#� ���� #�ا�6 ا$��ض �4�5. �0 
	�ا�0$/$

1-1 - �� ا05$��υ  �1/2 -,دد ا$��از � � 30Hz ض�
 .، و �2'ء ��> ا$�ء ��ا��� و
� ا$	�ا$' �32
�ذا �<@&? �<�
� !��ن -,دد و
2�ت ا$�
�ض �Hz 28وHz   15وHz  ؟  

Cا��# ���. (0,75) 
1-2 -  �� ا05$�.1/2�υ -,دد ا$�
2�ت � � 30Hz  ( ،> <�� ��E�ه� �

 '( 40/

	�(�9 آ� ه�  �!,��#�ت دا- �� ��H أن، &F0 2ا
	�� ا$��
  .d1 =12cmا$��)� ا$	' -��9 ا$�ا�,-40 اIو$� و ا$����8 ه' 

 �  O� ،v1 . (0, 5) ا�	<	N �,�� ا�	E�ر ا$�#� �K1λل ا$�#� أو#� (0
1-3 -  �� ا05$�
1/2�υ -,دد ا$��از � � 75Hz   �و �0Q, -,دد ا$�
2�ت إ$

R05� O� ،ه,!� #�!�ا�S �9)�- ه��E� ة أن,��
8U��' ا$�ا�,-40  ��ا��� 
�0��V$و  ا��
�W$ا$'  ا�	ا$ ��� �H>(R2=2cm وR5=5,6cm .  


�ذا -�	<	N؟. ا$	' -<E, ��� ا$�#� )' هX* ا$��$� v2ا&�6 ا$�,��        
(0, 5)  

    

(0, 5) 
(0,75)   

12cm 

 ا���3 2
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        ::::من حبابة غاز الهيدروجينمن حبابة غاز الهيدروجينمن حبابة غاز الهيدروجينمن حبابة غاز الهيدروجينتبدد الضوء المنبعث تبدد الضوء المنبعث تبدد الضوء المنبعث تبدد الضوء المنبعث : : : : الجزء الثانيالجزء الثانيالجزء الثانيالجزء الثاني

 ���/&  4
 F8/>�' ا$,
4 أر��8 ) 
�/�ح(!	��ن اY0�$ ا$ Y08] 1Q] ��- 40#ز ا$��0رو�^ ��-�	�ي �
��  :إ8U���ت [���0 آ� !�[> ا$�Hول أ�9

'�  Hδ Hγ  Hβ  Hα  ر
� ا8Ua�ع ا�2$

  أ&,  أزرق  �0�'  �<H�9'  $�ن ا$�2ء
  �Kλ0 (nm)  410  434  486  657ل ا$�#� )' ا$9,اغ 

� و#� 
��Uر �
4 &/��� ^�ز ا$��0رو40# � �V8/>
��0 د(�50 �] �
-,د &�
0� زاو!� ا$��Uر ه'  . ��i = 30°او!� ورود )A=30° .   


� ا����ر ا$��Uر   - 2-1�8
��2ء nv ا&�6 $ �/�>$�� 'H�9>/$ا F8/>
4 &/��� ا$ 
    .λv=234,3nm^�ز ا$��0رو#40 ���	/�ر أن �Kل 
�#	� دا�o ا$��Uر ه�  

, زاو!� ا����ر*   - 2-2&I�2ء ا���Uر rا&�6 ��$<�/� $�� ا$�#� اIول $��  

4 ا$��Uر  ’rوزاو!� ورود*  �)�V/و زاو!� ا� '��V$ا$�#� ا ���i’  �!و زاو


�  �D. '�8ا��,ا)� �8
    8Up$ �/�>$�� Hα :nr = 1,69�ع   ا����ر ا$��Uر
2-3 -  O
��ر ���E -5,!/' أ-�

4 &/��� ا$��0رو#40 ا$�(�50 ا�2$��0 ا$�� �V8/> ا$

� و#� ا$��Uر �
��دا أ��ء أ$�ان  �iرود ا$��او!� و ا$�اردة � '�,اY0�$ ا$

4 ا$��Uر qV/>� آ�ن -,دد ا$�#� ،  $Q�ز �<��' ا$��0رو#40 ا$�� أ�� آ��

� آ��� زاو!� ا��s,اف � (0,75) .آ/0,ة $� �ا$�ا)D 5ا�2$��0 أ&�د!� ا$��ن آ/0,ا آ

  الكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباء: : : : 2    فيزياءفيزياءفيزياءفيزياء

 �
� ����� ا����
O ا�Dا�� Lإ� P

-�ف هDا ا����L  �-و���Q� و ���#%�r �R د���,�.P��Q
 �	
��P�� �&�S�P��.  
 ::::لرتبة صاعدة للتوترلرتبة صاعدة للتوترلرتبة صاعدة للتوترلرتبة صاعدة للتوتر    RLRLRLRLاستجابة ثنائي القطب استجابة ثنائي القطب استجابة ثنائي القطب استجابة ثنائي القطب : : : : الطريقة األولىالطريقة األولىالطريقة األولىالطريقة األولى    - - - - 1111

 O!� 
$�)�	 Xآ�)	 
�  � ا���/ آ)�n�PآX ا���(
Ko�p�    آ)��)F,ا� M	�@ )	����E=12V  وK9�� 

  .)4ا�0,� ا��( ( r�@K" 	��ر و  �R1=15Ω#�و��M  �أو��
  .r�@ .�R�t=0" ا����ر �3/ ا����  

��د�  ا����j�4  ا��
 	�##�F )/ة ا����ر  - 1-1� i(t)أو</ ا�
 �+�1)F,ا�/ارة ا� 
 (0,5)   .ا���ر �

1-2 -  T�3 X�,�  ��j�4د�  ا�����	�#. �G أن =� هJP ا�

 �,(0�1� � 2
3 	 4*�56

78.9   "�R= r +R1    و

A e1�Z (0,5)    .3/د  

G�14 أن  - 1-3 � : 2
3.    (0,25)  

���T�3 G )�)  =�\�ب 	�R(ات )/ة ا����ر  - 1-4�i(t)  G�Eا�  �W/1t  T����
 ا�� ،  #�Z���T�3 �d ا�� �o�� :1ا�
�  �#�و�  ا��)��  G�3I0 �$����� ا�#��    -أ �@ a���\ا OZ ،O+ا����م ا�/ا 
 (0,5)  .�0/ة ا����ر �
���� ا���(�I ا�Pا	
  τ=/د �$����� @��  �1�Z  ا�G�E    -ب �  ��@ a���\ا OZL.   (0,75) 

 ا���3 4

E 

K (L , r)  

R1 

i 

A 

 ا�3��3

 ا��Fاء ا��Fاء
)ن 1(  

(0, 5) 
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 �Q�V%1ا�  
 

 ....RLCRLCRLCRLCالتذبذبات الحرة لدارة التذبذبات الحرة لدارة التذبذبات الحرة لدارة التذبذبات الحرة لدارة : : : : الطريقة الثانيةالطريقة الثانيةالطريقة الثانيةالطريقة الثانية    - - - - 2222
 �
 دارة آ  �+�1)F	K9�� O! أو��� �#�و��M  ا���1#  �)آX ا���(�R’=10Ω  ر����� ��r�@وK  �4o,و�

   � )5ا��( ا�q0=5.10-3C ) . �,0 1/+� �����0 ��01  آC=100µF   �+�1)Fذا \
، =��W/1t h  ا�q(t)  G�Eو ����T�3 G )�)  ا���\�ب 	�R(ات )��  ا��,�3t=0  �o/ ا����   r�@ .�R�K" ا����ر 

 T����
 ا��T�3 �d��  #�Z ا�� �o��  :2ا�

 ا���3 5

C 

K (L , r)  

R’  
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	�� ا��&%م #�	�  
  ا��&%م ا��را,�� و #�	� ا��&%م و ا���1%�%��0ت .�)&��-�

    :)ة(ا��3ـــ2
 

 

  
 �Q�V%2ا� 

  (0,25)   �� ���م ا���1P1Pت ا��v=K؟ - 2-1
��د هJP ا���1P1Pت؟ - 2-2Q )�4	 ��1   (0,25)  
2-3 -  �o,���د�  ا����j�4  ا��
 	�##�F )��  ا��  q.   (0,5)أو</ ا�
�  �3�1$�ر أن )$M ا�/ور  M$( �����$� G�3T ا�/ور  - 2-4�(��� 
���� ا���(�I ا�Pا	�  ��@ a���\ا OZ ،�1تP1P���T 

��وي 	#(�$� ا�/ور ا�`�ص �T0  ارة/��LC.  (0, 5)  
�$( G3 ا�#/رة ا�����   - 2-5�JP ل <�ل��4��1+�  ��1�K@  ا�����   ا��$/دة 1)F,ا�/ارة ا� 
�:  

dt

d
P t

J

ξ=h��1 ،  tξ ��,ا��8@  ا�   ��� 
�  � . tا��`Eو�  �
 ا��,�o و ا��)�

G�1 أن   -أ 
2)'( irRPJ +−=. (0,5) 


 ا��  #�Z���T�3 �d ا�����T )  �(1" )/ة ا����ر( �1JP  �W/1i2ا\8  ا���\�ب 	�R(ات   ���o  -ب � �o�� :3ا�

  
�Q�V%3 ا�  

 ��  �#�و�  ا��)��@ a���\(5 ,0)   .ا  
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        الميكانيكالميكانيكالميكانيكالميكانيك: : : : 3    فيزياءفيزياءفيزياءفيزياء

 هJP ا�/را\  ) ا���F�)y/ف �G هPا ا���(�G درا\  =(آ  آ(ة ا��!(ب � ��F� h��1 ،ر\�لzا  ���KQل 3

  ��#oة ���ل ا�/( PQ{� و  �ة �1#8  ��د),ج ا�P�	}�Z( ا��Fاء و ��
g=9,8m.s-2.  

  ::::قذف الكرة باليد نحو األعلىقذف الكرة باليد نحو األعلىقذف الكرة باليد نحو األعلىقذف الكرة باليد نحو األعلى: : : : المرحلة األولىالمرحلة األولىالمرحلة األولىالمرحلة األولى -1
�J/�1 G ��� ا�T�3 @�م  X3W	�y �3/ 1/ا�  اzر\�ل P#1ف ا�,(ة 

  8#�A  �4ع	ار T�3 />�	hA =1,20m  8~ ا�رض\ G�
 �F�F���  �+/1  3)�ا�,(ة ��� ا�T�3  ���(كرأ\� ، � <====>;1

  8#� /�3 �F�3)\ م/����B  G3 /�$	A   ������1
d=AB=80cm  .  

,�����Q�1ر ���O ا�4!�ء  - 1-1 ?>�  ��� M>��ا��(	$] ��1رض وا�
 M�9</ أ��ي Pو ا� T�3ا�O  ،ى \8~ ا�رض���� 
�

أK9 ����ار��  Aو�3�1$�ر ���  ا�K8ق ا�,(ة �G ا��8#  
��دWت ا����E  ��(آ  ا�,(ة ا�����1( ا��(��  �أو</ �� �W/1  

 g  و   >;وhA .) �,0(0,75)    ).6ا��( ا� 
�$�( ا��(3  ا�$/+�   - 1-2	 a���\ا;<   �W/1g  وd �F$� OZ.     (0,75) ا=

        ::::إرسال الكرة بواسطة المضربإرسال الكرة بواسطة المضربإرسال الكرة بواسطة المضربإرسال الكرة بواسطة المضرب: : : : المرحلة الثانيةالمرحلة الثانيةالمرحلة الثانيةالمرحلة الثانية - - - - 2222
/�3 X3Kا��#8   و�9ل ا�,(ة @�م ا� Tإ�B   �#�3  أ)��;�F1)!1 �1ا\8  ا��!(ب ���1 .�8====>   G� ف/F� وه�

  8#� G� )��X ذات اWر	�4ع  h=10cm	�T�3 /> ار	�4ع  CهPا اzر\�ل <�� ا�,(ة 	�� hf=90cm��ق )$,  ا�
  �����/ G3 �,�ن اzر\�ل ��1$	 
  . D=12mو ا��

  ) .7ا��( ا�0,� (
  
  
  
  
  
  
  
  

��O   ا�,(ة 1/را\  =(آ  - 2-1�
 ا����, @>, أو</  Bو �3�1$�ر أ�9 ا���ار�� ا��/�/ ���  ا�K8ق ا�,(ة �G ا��8#    �<?
��د�  ���ر � )�$� d.    (0,75)و  hAو  gو  �;�W/1   ا�,(ة	

2-2 - )�$��;ا��(3   أو</ 	   �W/1A و BC و B  و hE و D و G OZ ،M�/ه X3Kا� .#��� �F���@ X� (0,5) .ا=

 هJP ا����  أو</ - 2-3�  � (0,5)  .ا�,(ة 1�8~ ا�رض ���Fا��
 	8d/م  xI   8#���Pا���dل  @�
�  أو</  - 2-4�@ )�r{	  �#�3  ا�)��,G ا�,(ة �G ا��(ور �;ا��	 
�#] T�3 \8~و ��ق  ا�G�   ,$0 أي �8#   �,	 

  8#� 
WJK�L ����وز  أ��F��d ا�#��   Mا�رض � � 18,4� �1�#� G�.   (0,75) ا���E ا�`�ص X3K��1 ا�

B 
 

?> 

y 

O 

A 
;<====> 

 \8~ ا�رض

 ا���3 6

 ا���3 7

?> 

y 

O 

;�====> 

 \8~ ا�رض

B 

D=12m 

hf 90cm 

C 
h=10cm 

P 

x @> 
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