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2112نونرب  11يرجع يوم االثنني   

 :1الكيمياء

 
 

 ، ويستعمل األوكاليبتول يف  Eucalyptusمادة كيميائية توجد يف أوراق شجرة األوكاليبتوس  Eucalyptolألوكاليبتول ا

 .الصناعة الصيدلية نظرا ملميزاته املضادة لألمراض املرتبطة بالتنفس كالربومثال
 حيتوي على األوكاليبتول، ثم يتم وضع احمللول يف أنبوب الستخراج األوكاليبتول يتم يف البداية حتضري حملول مائي

  .تصفيق مع كمية من مذيب عضوي مالئم 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

87,081,078,0  
  

 .املالئم يف عملية التصفيق؟ علل جوابك ما هو اجلسم املذيب -1

 . على تبيانة بسيطة لعملية التصفيق بني كل من الطور املائي والطور العضوي معلال جوابك   -2  
 .من ماذا يتكون الطور العضوي؟ كيف يتم التخلص من املذيب    -3  

 .التخلص منها نالحظ أنه هناك بعض قطرات من املاء يف الطور العضوي، كيف ميكن   4-

 :2 الكيمياء
 :كانت حتتوي على ، للتعرف فيما اذا  Eو    Dو       Cو     Bو   A:  ننجز التحليل الكروماتوغرايف لعينات مخسة حماليل             
 .محض األسكوربيك، محض التارتريك ، محض الالكتيك ، محض املاليك            
 :حنصل على الكروماتوغرام التالي بعض اظهار البقع ،            

 

 
 

   (C.C.M)أذكر بعض التقنيات املعتمدة الظهار بقع عدمية اللون على صفيحة التحليل الكوماتوغرايف  .1

 .Eو    Dو       Cو     Bو   A : حدد األمحاض املوجودة يف احملاليل   .2

 .أحسب النسبة اجلبهية لألمحاض األربع .3

 (.الطور املتحرك) رتب  معلال جوابك ، هذه األمحاض حسب تزايد ذوبانيتها يف املذيب  .4
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 :1 ياءالفيز
 . d = 5 m ، تفصل بينهما املسافة mB = 15 Kg و  mA = 10 Kg  كتلتيهما على التواليBوAنعترب جسمني نقطيني  -1
 .التجاذب الكوني ذكر بنص قانون -1-1

 .Bعلى اجلسم Aأوجد مميزات قوة التجاذب الكوني املطبقة من طرف اجلسم  -1-2
 . m = 800 Kg كتلته  (S) انعترب جسم -2
 . على سطح األرض  P0احسب شدة وزن اجلسم  -2-1
 .من سطح األرض h = 500 m عندما يكون على ارتفاع Ph احسب شدة وزن اجلسم  -2-2

 :2 ياءالفيز
والسطح  املائل  باحتكاك   (S)يتم التماس بني  اجلسم . أن يتحرك على سطح مائل حنو األسفل ، أنظر الشكل  (S)ميكن جلسم صلب  

 .       f = 0,25 Nوشدتها   (S)للسطح  املائل، ومنحاها معاكس  حلركة  اجلسم  املقرونة بتأثري االحتكاكات مماسة        حيث القوة
 .k = 0,62 نعطي معامل االحتكاك   

 .خالل هذه احلركة (S)أجرد القوى املطبقة على  اجلسم  .1

 . φأحسب قيمة زاوية االحتكاك   .2

 . Rاستنتج الشدة .      أحسب شدة املركبة املنظمية  لقوة السطح  .3

  و       و       :  ىالقومثل  .4
 .باستعمال سلم مناسب          

 :3 ياءالفيز
Patm = 10 :عن سطح األرض وفق العالقة التالية hاجلوي حسب االرتفاع  الضغط يتغري              

5
 – 9h   ،حبيث  Patm   بالباسكال(Pa) 

  (m) باملرت    hو 

 .الضغط اجلوي على سطح األرض  P0أحسب  .1

 .h = 1000 m ارتفاعه عن سطح األرضيف مكان  Phأحسب الضغط اجلوي   .2

 .كيف يتغري الضغط اجلوي اذا ازداد االرتفاع .3

 :4 ياءالفيز
فنحصل على  40msτ=من اخليال أثناء مدد زمنية متتالية و متساويةM نسجل حركة نقطة . نرسل خياال فوق نضد هوائي أفقي

 .التسجيل أسفله بالسلم احلقيقي
   M. طبيعة حركةبدون حساب حدد  =1
 .M5و M3و  M1  عند املواضع M اللحظية للنقطة سرعةال Vi أحسب =2
 .، واستنتج السرعة اللحظية يف هذه املواضع مثل بسلم مناسب =3
 M. أكتب املعادلة الزمنية حلركة. نأصل معلم الزم   M0و حلظة تسجيل  علم الفضاءأصل م M3 نعترب =4

 . t = 216 msعند اللحظة  Mأحسب أفصول النقطة  =5
 

 
 

 

  


