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 يؤخد بعين االعتبار تنظيم ورقة التحرير :ملحوظة
 يجب أن تعطي العالقة الحرفية قبل التطبيق العددي

 استعمال رقمين معبرين في التطبيقات العددية

 

 (تًقط 7.0) َــــــاءكَوال
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 .%85.7 ًْفٍّ هكشتٌٕ ن انكتهٍح ُسثحانٔ M(A)=84g/molهتّ انًٕنٍح تك ،يشثع غٍش (A)َعتثش يشكثا ٍْذسٔكشتٍَٕا 

 ؟أي يجًٕعح ٌُتًًإنى  .جذ انصٍغح اإلجًانٍح نٓزا انًشكةأٔ -2

 .يع ركش أسًائٓا (A)أٔجذ يختهف يتًاكثاخ  -1

 .يثٍم سٍكهٕتُتاٌ -3 ئً كهٕسٔثُا -2، 1إسًّ : (B)فً حانتّ انغاصٌح يع غاص ثُائً انكهٕس حٍث َحصم عهى يشكة  (A)ٌتفاعم  -3

 .أعظ يعهال جٕاتك إسى ْزا انتفاعم -2 -3

 .(B)أكتة انصٍغح انُصف يُشٕسج ل:  -1 -3

 . m(B) = 15.3gأكتة يعادنح انتفاعم انحاصم ٔاستُتج حجى انكهٕس انالصو نهحصٕل عهى  -3 -3

 Vm=22.4l/mol                       ٔ     M(Cl)=35.5g/mol          ٔ M(H)=1g/mol    : َعطً

 ًقطت( 23) فَسٍاءال

 ًقط( 6التورٍي األول )
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 عشف ياٌهً: يشآج يستٌٕح، يجال انشؤٌح، انعذسح انشقٍقح انًجًعح؛ -1

 ٌٕح؛تٕاسطح يشآج يست Sأعظ صٕسج شًء َقطً  -2

 دكش تششطً كٕط نهحصٕل عهى صٕسج ٔاضحح؛ -3

 ًقطت( 7)التورٍي الثاًٌ 
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1 

5.5 

2 
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 . ٔ أعظ أسًائٓا.F' ،F  ٔOعٍٍ عهى انشكم أسفهّ انُقظ  -1

''أَشًء  -2 BA  صٕسجAB .تانُسثح نهعذسح 

 عٍ اَحشاف انضٕء تٕاسطح عذسح؟ ياًْ انظاْشج انفٍضٌائٍح انًسؤٔنح -3

cmfانعذسح انًًثهح فً انشكم يسافتٓا انثؤسٌح  -4 3' 

cmABيع أٌ  cm9عٍ انعذسح ب  ABٌثعذ انشًء  2. 

 حذد يثٍاٍَا ٔ حساتٍا يًٍضاخ انصٕسج. -

2''ء ٔ انصٕسج تحٍث يا ًْ ٔضعٍح انشً -5 BAAB ؟ 
 

A 

B 
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 4تصحَح الفرض الوحروش رقن 
 التٌقَط عٌاصر االجابت الوحور

 ت(ًقط 5.5)  الكَوَاء

 ًقط( 4التورٍي األول )

 
A هتّ انًٕنٍح تيشكة ٍْذسٔكشتًَٕ يشثع كM(A)=84g/mol  ًْ ٍّ85.7ٔانُسثح انكتهٍح نهكشتٌٕ ف%. 

nnHCتكتة عهى شكم  انصٍغح اإلجًانٍح نٓزا انًشكة -2 2. 

molgnnHCM nn /84212)( 2  

7.85ٔانُسثح انكتهٍح نهكشتٌٕ فٍّ  -
84

12100


 n
ٔ ْٕ ٌُتًً  126HCإرٌ ْزا انًشكة ْٕ    6xأي    

 .ُاخٍنًجًٕعح األنك
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 2 .يع ركش أسًائٓا (A)يختهف يتًاكثاخ  -1 

 3-  

 .ٓهجُحْٕ ان إسى ْزا انتفاعم -2 -3

 .(B)انصٍغح انُصف يُشٕسج ل:  -1 -3

 . m(B) = 15.3gانحاصم ٔاستُتج حجى انكهٕس انالصو نهحصٕل عهى يعادنح انتفاعم  -3 -3
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 ًقطت( 23) فَسٍاءال

 ًقط( 6التورٍي األول )

 تعارٌف: -1 

 مرآة مستوٌة: هً كل سطح مستو عاكس للضوء الذي ٌرد علٌه. -

( لعٌن مالحظ، هو الحٌز الذي ٌمكن للعٌن رؤٌة Oالرؤٌة: مجال الرؤٌة لمرآة مستوٌة، بالنسبة لموضع معٌن ) مجال -
 األشٌاء الموجودة فٌه، عبر المرآة. وٌتعلق هذا المجال بموضع عٌن المالحظ، و بأبعاد المرآة.

 العدسة الرقٌقة المجمعة: -

1Reس انثصشي انشئٍسً صغٍشا جذا. أي َسًً عذسح سقٍقح عُذيا ٌكٌٕ سًكٓا عهى انًحٕ   ٔ2Re   ٔ

21 RRe   21تحٍثSSe  1. ٔ فً ْزِ انحانح ًٌكٍ اعتثاسS  ٔ2S  يُطثقٍٍ فً َقطح ٔاحذج تسًى يشكض

 انعذسح.
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  بواسطة مرآة مستوٌة؛ Sصورة شًء نقطً   -2 

 

 

2 

 للحصول على صورة واضحة ٌجب استعمال العدسات وفق شرطً كوس و هما:  -3

 أن ترد الحزم الضوئٌة الرقٌقة علً العدسة قرٌبة من مركزها البصري؛ -

 لرقٌقة  الواردة علً العدسة مائلة قلٌال بالنسبة للمحور البصري الرئٌسً؛أن تكون الحزم الضوئٌة ا -

1.5 

 ًقطت( 7)التورٍي الثاًٌ 

 
 .Oو  F' ،Fتعٌٌن على الشكل النقط  -1

 

 

 و أسمائها هً: 

- F البؤرة الشًء الرئٌسٌة :- 'F  البؤرة الصورة الرئٌسٌة :- Oالمركز البصري : 

1.5 

''انشاء  -2 BA  صورةAB .)1 بالنسبة للعدسة )أنظر الشكل 

 5.5 الظاهرة الفٌزٌائٌة المسؤولة عن انحراف الضوء بواسطة عدسة هً االنكسار. -3

cmfانعذسح انًًثهح فً انشكم يسافتٓا انثؤسٌح  -4  3' 

cmABيع أٌ  cm9عٍ انعذسح ب  ABٌثعذ انشًء  2. 

 تحذٌذ يثٍاٍَا ٔ حساتٍا يًٍضاخ انصٕسج. -

نذٌُا يٍ خالل عالقتً انتٕافق ٔ انتكثٍش 
'
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cmOAَجذ حساتٍا  5,4'    5,0ٔ انتكثٍش  ٌارcmBA 1''  

cmBAٔ تانتانً انصٕسج طٕنٓا   1''  يقهٕتح ًْ ٔ 
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