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 مرجع السؤال في اإلطار المرجعي التنقيط عناصر اإلجابة السؤال التمرين
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 2x0,25 يحذٔد ٔتطٙء  .1.1
 يؼزفح يًٛشتٙ كم يٍ تفاػم األستزج ٔتفاػم انحهًأج -

 .()يحذٔد ٔتطٙء

 0,5   انصٛغح َصف انًُشٕرج نهحًض .1.1

إٚداد صٛغتٙ انحًض انكزتٕكسٛهٙ ٔانكحٕل  -

انًٕافقتٍٛ اَطالقا يٍ انصٛغح َصف انًُشٕرج 

 نإلستز.

 0,25 حفاس  .1.1
يؼزفح أٌ انحفاس ٚشٚذ فٙ سزػح انتفاػم دٌٔ أٌ ٚغٛز  -

 حانح تٕاسٌ انًدًٕػح.

1.1. 
 - -

3 3 2CH -COOH(aq) + HO (aq) CH -COO (aq) + H O( ) 

Rتقثم انًؼادنح تاستؼًال انصٛغح     COOH(aq) 
0,5 

كتاتح يؼادنح انتفاػم انحاصم أثُاء انًؼاٚزج )تاستؼًال  -

 سٓى ٔاحذ(.

 ٔاستغالنّ.  حًض ـ قاػذج يؼهًح انتكافؤ خالل يؼاٚزج - 0,5 االستذالل  .1.1

2n(ester)-انتٕصم إنٗ  .1.1 = 3,2.10 mol 0,75 - تحذٚذ تزكٛة انخهٛظ ػُذ نحظح يؼُٛح.  

1.1. 

-2 -1 -1

1v 5,2.10 mol.L .min               2؛v 0 0,25+0,5 
 يؼزفح تؼثٛز انسزػح انحدًٛح نهتفاػم. -

 تحذٚذ قًٛح انسزػح انحدًٛح نهتفاػم يثٛاَٛا. -

 0,25 انتفسٛز انكٛفٙ نتغٛز سزػح انتفاػم 
تفسٛز، كٛفٛا، تغٛز سزػح انتفاػم تٕاسطح إحذٖ  -

 يُحُٛاخ انتطٕر.

 0,25  درخح انحزارج  .1.1

يؼزفح تأثٛز انتزكٛش ٔدرخح انحزارج ػهٗ سزػح  -

  انتفاػم.

 يؼزفح انذٔر انتسزٚؼٙ ٔاالَتقائٙ نهحفاس. -

2-  .أ.1.1

fx = 6,0.10 mol 0,25 -  ٔاستغالل يُحُٛاخ تطٕر كًٛح انًادج نُٕع كًٛٛائٙ أ
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 تزكٛشِ أٔ تقذو انتفاػم أٔ ضغظ غاس.

1  .ب.1.1 2t 3,6 min 0,25 
حذٚذ سيٍ َصف انتفاػم يثٛاَٛا أٔ تاستثًار َتائح ت -

 تدزٚثٛح.

rانتٕصم إنٗ   .3.1 =  يزدٔد تحٕل كًٛٛائٙ. حساب - 0,5 60%
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1. 3 2 6 5 2 3 2 6 5 2CH CO H(aq) +C H CO (aq) CH CO (aq) +C H CO H(aq)  0,5 
كتاتح انًؼادنح انًًُذخح نهتحٕل حًض ـ قاػذج ٔتؼزف  -

 انًشدٔختٍٛ انًتذخهتٍٛ فٙ انتفاػم.

1. 
انتٕاسٌ انًقزَٔح تانتفاػم حًض ـ قاػذج  تحذٚذ ثاتتح - 0,5      االستذالل

K تٕاسطح ثاتتتٙ انحًضٛح نهًشدٔختٍٛ انًتٕاخذتٍٛ يؼا. 0,29 0,25 

1. 
 فٙ انًُحٗ غٛز انًثاشز تتطٕر انًدًٕػح انكًٛٛائٛح 

ألٌ  
r,iQ K 2x0,25 

نًدًٕػح كًٛٛائٛح فٙ  rQحساب قًٛح خارج انتفاػم  -

 حانح يؼُٛح.

 تحذٚذ يُحٗ تطٕر يدًٕػح كًٛٛائٛح. -
 
 
 
 
 

 نقطة( 31الفيزياء ) 
 

 مرجع السؤال في اإلطار المرجعي التنقيط عناصر اإلجابة السؤال التمرين

 1التمرين 

 نقط( 1.2)

 .  λ=c/νانؼالقح  استغالليؼزفح ٔ - 0,5 ب .1.1.1

 .n=c/vيؼزفح انؼالقح  - 0,75 ج .1.1.1

 0,5 انشخاج ٔسظ يثذد + انتؼهٛم .1.1
 يؼزفح أٌ األٔساط انشفافح يثذدج نهضٕء تذرخاخ يختهفح. -

 تؼزٚف ٔسظ يثذد. -

 0,75 ب .1
 .θ ٔλ، ٔيؼزفح ٔحذج ٔدالنح  θ=λ/aيؼزفح ٔاستغالل انؼالقح  -

 . θ=λ/aنهتحقق يٍ انؼالقح  استغالل قٛاساخ تدزٚثٛح  -
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 مرجع السؤال في اإلطار المرجعي التنقيط عناصر اإلجابة السؤال التمرين

 1التمرين 

 نقط( 2) 

1. e,max max

1
E = Q .E

2
4-؛           

e,maxE = 3,96.10  J   2x0,25 - .يؼزفح ٔاستغالل تؼثٛز انطاقح انكٓزتائٛح انًخشَٔح فٙ يكثف 

1.1. 
 َظاو دٔر٘ : )أ(انًُحُٗ 

 : َظاو شثّ دٔر٘)ج(انًُحُٗ 
2x0,25 - نهتذتذب: انذٔرٚح ٔشثّ انذٔرٚح ٔانالدٔرٚح. انثالثح يؼزفح األَظًح 

 استغالل ٔثائق تدزٚثٛح نـ: - 0,75 االستذالل     .1.1

 تؼزف انتٕتزاخ انًالحظح؛ 

 تؼزف أَظًح انخًٕد؛ 

  إتزاس تأثٛزR  ٔL  ٔC  ػهٗ ظاْزج انتذتذتاخ؛ 

 انخاص. قًٛح شثّ انذٔر ٔانذٔر تحذٚذ 

 تؼثٛز انذٔر انخاص.ٔاستغالل يؼزفح  -

 C 0,5انتحقق يٍ قًٛح  .1.1

 0,75 إثثاخ انًؼادنح انتفاضهٛح .1.1
فٙ حانح  q(t) إثثاخ انًؼادنح انتفاضهٛح نهتٕتز تٍٛ يزتطٙ انًكثف أٔ انشحُح -

 انخًٕد انًًٓم ٔانتحقق يٍ حهٓا. 

1.1.1. Cu (t) = 6.cos(200.π.t)  0,75 

 استغالل ٔثائق تدزٚثٛح نـ: -

 تؼزف انتٕتزاخ انًالحظح؛ 

 تؼزف أَظًح انخًٕد؛ 

  إتزاس تأثٛزR  ٔL  ٔC  ػهٗ ظاْزج انتذتذتاخ؛ 

 انخاص. تحذٚذ قًٛح شثّ انذٔر ٔانذٔر 

43انتٕصم إنٗ  .1.1.1 96 10
 e,max

, . JE  0,2 -  انطاقح انكهٛح نهذارج.يؼزفح ٔاستغالل تؼثٛز 

1.3 3k = r =10  0,5 
يؼزفح دٔر خٓاس انصٛاَح انًتدهٙ فٙ تؼٕٚض انطاقح انًثذدج تًفؼٕل خٕل  -

 فٙ انذارج.

فٙ حانح  q(t) إثثاخ انًؼادنح انتفاضهٛح نهتٕتز تٍٛ يزتطٙ انًكثف أٔ انشحُح -

يصاَح تاستؼًال يٕنذ ٚؼطٙ تٕتزا ٚتُاسة اطزادا يغ شذج انتٛار   RLCدارج 

uG(t) = k.i(t). 

 تؼثٛز انذٔر انخاص.ٔاستغالل يؼزفح  -

3L        ؛           انطزٚقح .1.3 =115 mH  0,25 
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 مرجع السؤال في اإلطار المرجعي التنقيط عناصر اإلجابة السؤال التمرين

 1التمرين 

 نقط( 5,5)

تطثٛق انقإٌَ انثاَٙ نُٕٛتٍ إلثثاخ انًؼادنح انتفاضهٛح نحزكح يزكش قصٕر  - 1 إثثاخ انًؼادنح انتفاضهٛح .1.1.1

خسى صهة ػهٗ يستٕٖ أفقٙ أٔ يائم ٔتحذٚذ انًقادٚز انتحزٚكٛح ٔانحزكٛح 

 .انًًٛشج نهحزكح

انًتغٛزج تاَتظاو ٔيؼادالتٓا  انحزكح انًستقًٛٛح ٔاستغالل يًٛشاخ يؼزفح -

 انشيُٛح.

2-انطزٚقح         ؛          .1.1.1

1a = 2,5 m.s 2x0,25 

 2a       0,5انتحقق يٍ قًٛح  .1.1.1

1.1.1. f = 0,8 N 0,25 

1.1. F = 1,8 N 0,5 

1.1. 
0T = 1 s                  ؛mx = 5 cm 2x0,25 - :استغالل انًخططاخ Gx (t)  ٔGv (t)  ٔGa (t). 

1Kانتٕصم إنٗ  = 16 N.m 0,5 
خسى صهة (تؼثٛز انذٔر انخاص ٔانتزدد انخاص نهًتذتذب:  استغالليؼزفح ٔ -

 .)ـ َاتض

2W(F)-انطزٚقح         ؛            .1.1 = - 2.10  J 0,25+0,5 

 تحذٚذ شغم قٕج خارخٛح يطثقح يٍ طزف َاتض. -

ػالقح شغم قٕج يطثقح يٍ طزف َاتض تتغٛز طاقح انٕضغ ٔاستغالل يؼزفح  -

 انًزَح.

1-انطزٚقح         ؛            .1.1

0v = 0,32 m.s 0,25+0,75 

  .تؼثٛز انطاقح انًٛكاَٛكٛح نهًدًٕػح )خسى صهة ـ َاتض(ٔاستغالل يؼزفح  -

استغالل انحفاظ وعدم انحفاظ الطاقة الميكانيكية للمجموعة )جسم صلب ـ  -
 نابض(.

 


