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 نقط (  7 )     الموضوع األول          

H1 اث راث انشيٕص انخبنٛت:زسانَعخبش           
1 ٔC12

6 ٔN14
7 ٔC35

17 . 

   . كهٕسكم يٍ رسة انٓٛذسٔخٍٛ ٔانكشبٌٕ ٔانُٛخشٔخٍٛ ٔاناكخب انبُٛت اإلنكخشَٔٛت ن (1.50  1

                    . انُٛخشٔخٍٛ ٔرسة انكهٕس كم يٍ رسة سيض األٌٕٚ انز٘ ًٚكٍ أٌ ُٚخح عٍ يع انخعهٛم،أٔخذ،  (1.00  2

                            .بٍٛ رسحٍٛ أعظ حعشٚف انشابطت انخسبًْٛت انبسٛطت (1.00  3

HC  ٔ23NHCH  ٔ22 يثم، حسب ًَٕرج نٕٚس، كال يٍ اندضٚئبث انخبنٛت: (1.50  4 CCH . 

 .4CH، انخٙ نٓب َفس انُٓذست انفضبئٛت ندضٚئت انًٛثب3CHCٌكهٕسٔ يٛثبٌ الثٙ أعظ حًثٛم كشاو ندضٚئت ث (1.00  5

XAَعخبش (1.00  6
Z ًٛٛبئٙسيض رسة  نعُصش كX ثبيُتُٚخًٙ نهذٔسة انثبنثت ٔنهًدًٕعت انVIII .٘فٙ اندذٔل انذٔس 

 .X، ثى اسخُخح اسى انعُصش انكًٛٛبئZٙحذد، يع انخعهٛم، لًٛت            

            

 نقط (   7)      انيالموضوع الث           

شذة انثمبنت  :َعطٙ           
1.10  kgNg    

 ٚخكٌٕ انشكم خبَبّ يٍ:           

gmبكخهخٓٔ ℓ يخدبَست طٕنٓبOA)(* سبق           430، ٔلببهت نهذٔساٌ حٕل يحٕس)( ٍطشف انسبقأفمٙ ثببج ًٚش يO. 

    .انسبقAُمطت، ثبج أحذ طشفّٛ فٙ انK* َببط يشٌ ر٘ نفبث غٛش يخصهت كخهخّ يًٓهت ٔصالبخّ          

ٌ انسبق انضأٚتعًٕدٚب عهٗ انسبق عُذ حٕاصٌ انسبق، ٚكٌٕ يحٕس انُببط             ِّٕ   .Oانًبس يٍ األفمٙ خظيع ان 20ٔحك

              .}OA)(انسبق {اخشد انمٕٖ انًطبمت عهٗ انًدًٕعت انًذسٔست  (1.50  1

         خببت.يثَّم احدبْبث يخدٓبث ْزِ انمٕٖ عهٗ انشكم بعذ َمهّ عهٗ ٔسلت اإل (1.00  2

  ٚكخب عهٗ  شذة حٕحش انُببط T بخطبٛك يبشُْت انعضٔو، بٍَّٛ أٌ حعبٛش (1.50  3

.)cos( انشكم:            
2


gm

T انشذة  .  احسب T .                                                                                                                          

                                            .cm10عهًب أٌ إطبنت انُببط ثببخت صالبت انُببط،  Kاسخُخح  (1.50  4

  ،OA)(انخٙ ٚطبمٓب انًحٕس عهٗ انسبق Rيخدٓت انمٕة  يًٛضاثحذد  (1.50  5

           

    نقط (  6 )      الموضوع الثالث:          

Ce :: انشحُت االبخذائٛتَعطٙ           1910.6,1 . 

AIأثُبء حذٔد عبصفت حٕل األسض، ًٚكٍ أٌ ُٚخح عٍ انعبصفت حٛبس كٓشببئٙ شذحّ  (1           510.2 بنمًٛتلصٛشة حمذس بـ، خالل يذة  

          st 310. 

 .سببمب انخٙ ححًهٓب انعبصفت خالل انًذة انًزكٕسة Qاحسب كًٛت انكٓشببء (0.75  1-1

 خالل َفس انًذة انضيُٛت.فٙ انعبصفت عذد اإلنكخشَٔبث انًُخمهت Nاسخُخح (0.75  2-1

  (E)ٔيحهم كٓشببئٙ  (A)ٔخٓبص أيبٛشيخش (k)ٔلبطع نهخٛبس  نهخٛبس انًسخًش (G)ٛت يكَٕت عهٗ انخٕانٙ يٍ يٕنذ كٓشببئٙ َعخبش داسة كٓشببئ (2          

) :)3ٚحخٕ٘ عهٗ يحهٕل يبئٙ نكهٕسٔس انحذٚذ          3   CFe . 

 صا عهٛٓب انًُحٗ االصطالحٙ نهخٛبس انكٓشببئٙ. يبش انذاسة انكٓشببئٛت،حبٛبَت أَشئ  (1.25  1-2

)3(أعظ طبٛعت انخٛبس انكٓشببئٙ فٙ اإلنكخشٔنٛج (1.00  2-2 3   CFe          . 

         .نكهٕسٔس انحذٚذ ، يُحٗ اَخمبل األَٕٚبث فٙ انًحهٕل اإلنكخشٔنٛخٙعهٗ انخبٛبَت انسببمت، يثم (0.75  3-2

احسب عذد كم يٍ األَٕٚبث (1.50  4-2
C ٔ

3Fe انخٙ حُخمم خالل انًذة انضيُٛتmin15tً٘ٚش فٙ انذاسة  ، عهًب أٌ شذة انخٛبس انز 

           :ْٙ AI 2,3. 


