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 تأهٌلٌة الجدٌدةثانوٌة الال
 تافراوت

 الوردي األستاذ: المختار

  3 فرض محـــــــــروس رقـــــــــم
 الثانٌةالــــــــدورة 

 األولى باك علوم تجرٌبٌةالمستوى: 

 كٌمٌاء -المادة: فٌزٌاء
 مدة اإلنجاز: ساعتان

 2010/ 05 / 24 التارٌخ:
 لتحرٌرٌؤخد بعٌن االعتبار تنظٌم ورقة ا :ملحوظة

 ٌجب أن تعطً العالقة الحرفٌة قبل التطبٌق العددي
 استعمال رقمٌن معبرٌن فً التطبٌقات العددٌة

 نقط( 7) ٌــــــاء:كٌمال 
 

zyx( له الصٌغة العامة Eمركب عضوي أكسجٌنً ) OHC كتلته المولٌة ،molgM /46.  أعطى

 04,13%لمئوٌة الكتلٌة لألوكسجٌن و الهٌدروجٌن فً المركب هً على التوالً: النسب ا التحلٌل العنصري

 .78,34%و 

 (.Eأوجد الصٌغة الجزٌئٌة العامة للمركب ) -1

 اواسطة محلول محمض لارمنغنات الاوتاسٌوم( E) لمركبحد المتماكاات لاألكسدة المعتدلة ألأعطت  -2
 :احٌث أن كسجٌنًأومركب 

 .، أعطى ألدهٌدوجود ارمنغنات الاوتاسٌوم اتفرٌط -أ

 ماذا ٌمكن هذا المتماكب. -

 أعط المعادلتٌن النصف االلكترونٌتٌن و كذا المعادلة الحصٌلة. -

 أعطى حمض كراوكسٌلً. وجود ارمنغنات الاوتاسٌوم ااالفراط -ب

 ادلة الحصٌلة.أعط المعادلتٌن النصف االلكترونٌتٌن و كذا المع -

 نعطً:
 2

4 / MnMnO
 

 نقطة ( 33) الفٌزٌــــــاء:
 ن( 5التمرٌن األول ) 

 العدسة الرقٌقة المجمعة؛ ،مجال الرؤٌة، مرآة مستوٌة :عرف ماٌلً -1

 اواسطة مرآة مستوٌة؛ Sأعط صورة شًء نقطً   -2

 صورة واضحة؛دكر اشرطً كوس للحصول على  -3

 ن( 8) التمرٌن الثانً

 . و أعط أسمائها.Oو  F' ،Fالنقط  أسفلهعٌن على الشكل  -1

''أنشًء  -2 BA  صورةAB .االنساة للعدسة 

 ماهً الظاهرة الفٌزٌائٌة المسؤولة عن انحراف الضوء اواسطة عدسة؟ -3

cmfالعدسة الممثلة فً الشكل مسافتها الاؤرٌة  -4 3' 

cmABمع أن  cm9عن العدسة ب  ABٌاعد الشًء  2. 

 حدد ماٌانٌا و حسااٌا ممٌزات الصورة. -
BAAB''الصورة احٌث  الشًء و ما هً وضعٌة -5 . 
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 وتتافرا تأهٌلٌة الجدٌدةثانوٌة الال
 األستاذ: المختار الوردي

  3 تصحٌح الفرض المحـــــــــروس رقـــــــــم
 الــــــــدورة الثانٌة

 األولى باك علوم تجرٌبٌةالمستوى: 

 كٌمٌاء -المادة: فٌزٌاء
 مدة اإلنجاز: ساعتان

 2010/ 03 /22  التارٌخ:

 الكٌمٌاء

 (.Eالصٌغة الجزٌئٌة العامة للمركب ) -1

zyxٌة هً: صٌغته االجمال OHC 

- 18,52
46
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- 04,13
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 1zأي    

 حلول محمض لارمنغنات الاوتاسٌوم مركب أوكسجٌنً احٌث أن:( اواسطة مEأعطت األكسدة المعتدلة ألحد المتماكاات للمركب ) -2

 وجود ارمنغنات الاوتاسٌوم اتفرٌط، أعطى ألدهٌد. -أ

 .هو كحول أولًهذا المتماكب   -

 المعادلتٌن النصف االلكترونٌتٌن و كذا المعادلة الحصٌلة. -

)458(2 2
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 وجود ارمنغنات الاوتاسٌوم ااالفراط أعطى حمض كراوكسٌلً. -ب

 المعادلتٌن النصف االلكترونٌتٌن و كذا المعادلة الحصٌلة.  -

)458(4 2
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3423 11451245  
 

 الفٌزٌاء

 التمرٌن األول

 تعارٌف: -1

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

( لعٌن مالحظ، هو الحٌز الذي ٌمكن للعٌن رؤٌة األشٌاء الموجودة Oمجال الرؤٌة: مجال الرؤٌة لمرآة مستوٌة، االنساة لموضع معٌن ) -
 فٌه، عار المرآة. وٌتعلق هذا المجال اموضع عٌن المالحظ، و اأاعاد المرآة.

 العدسة الرقٌقة المجمعة: -

1Reدست زقٍقت عىدما ٌكىن سمكها عهى انمحىز انبصسي انسئٍسً صغٍسا جدا. أي وسمً ع   2وRe   21و RRe   بحٍث

21SSe  1. و فً هري انحانت ٌمكه اعتبازS  2وS ٍه فً وقطت واحدة تسمى مسكز انعدست.مىطبق 
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 اواسطة مرآة مستوٌة؛ Sصورة شًء نقطً   -2

 

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

 أن ترد الحزم الضوئٌة الرقٌقة علً العدسة قرٌاة من مركزها الاصري؛ -

 أن تكون الحزم الضوئٌة الرقٌقة  الواردة علً العدسة مائلة قلٌال االنساة للمحور الاصري الرئٌسً؛ -

 التمرٌن الثانً

 .Oو  F' ،Fتعٌٌن على الشكل النقط  -1

 

 

 و أسمائها هً: 

- F الاؤرة الشًء الرئٌسٌة :- 'F  الاؤرة الصورة الرئٌسٌة :- Oالمركز الاصري : 

''انشاء  -2 BA  صورةAB .)االنساة للعدسة )أنظر الشكل 

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

cmfانعدست انممثهت فً انشكم مسافتها انبؤزٌت  -4 3' 

cmABمع أن  cm9ست ب عه انعد ABٌبعد انشًء  2. 

 تحدٌد مبٍاوٍا و حسابٍا ممٍزاث انصىزة. -

ندٌىا مه خالل عالقتً انتىافق و انتكبٍس 
'
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cmOAوجد حسابٍا  5,4'    5,0و انتكبٍس  اذنcmBA 1''  

cmBAو بانتانً انصىزة طىنها   1''  و هً مقهىبت 

2''وضعٍت انشًء و انصىزة بحٍث  -5 BAAB  
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cmOAو بانتانً  5,1'  وcmOAOA 3'2  
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