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  حعطً العالقت الحشفُت ثم الخطبُق العذدٌ:ملحىظت                                                          ) وقطت12 ( :فُضَبء 

  :اندهبص أعفهه َضى 

  كشةB1 شعبعهب R=3,75cm وكخهخهب ، m=200g يعهقت بخُط (f1) . انكشة يغًىسة خضئُب فٍ عبئم كخهخهب انحدًُت ρL=900kg/m
3

 .  

  . ) َهًم حأثُش انهىاء(

  ٌانخُطب(f1)و (f2)يهفىفٍُ بًدشٍَ بكشة وغُش قببهٍُ ناليخذاد، وكخهخهًب يهًهت .  

  انخُط (f2) يشحبط ببنطشف A نهعبسضت انًخدبَغت طىنهب OA=Lكخهخهب  وM . 

  انعبسضت يبئهت ببنضاوَتαٍببنُغبت نهغطح األفق .  

 ٌاندهبص أعفهه فٍ حىاص.  

  : B1دساست حىاصن الكشة  (1

   نB1 . 0,5أخشد انقىي انًغهطت عهً انكشة  1-1

   نF1=1N.1 حغبوٌ (f1)بذساعت حىاصٌ انكشة بٍُ أٌ شذة حىحش انخُط  1-2

  : (1∆)دساست حىاصن البكشة القببلت للذوسان حىل المحىس الثببج  (2

  ن0,5 . أخشد انقىي انًغهطت عهً انبكشة1-2

  ن0,5 . يثم بذوٌ عهى عهً انشكم انقىي انًطبقت عهً انبكشة2-2

  ن0,5 . ركش بًبشهُت انعضوو3-2

  ن1,5 . (f2) شذة حىحش انخُط  F2  بخطبُق يبشهُت انعضوو، أحغب4-2

  : )∆(2دساست حىاصن العبسضت القببلت للذوسان حىل محى ثببج  (3

  ن0,5 . أخشد انقىي انًطبقت عهً انعبسضت1-3

  ن0,5 . يثم بذوٌ عهى عهً انشكم انقىي انًطبقت عهً انعبسضت2-3

  نP .2  بخطبُق يبشهُت انعضوو عهً انعبسضت، أحغب شذة وصٌ انعبسضت3-3

   ن1,5 . انعبسضت  ثى أحغب كخهت. tan(α) وF2، g بذالنت M أعط حعبُش كخهت انعبسضت 4-3

 عهً انعبسضت واعخُخح طبُعت (2∆) انًقشوَت بخأثُشيحىسانذوساٌ R واعخُخح شذة انقىة Ry وRx ببعخعًبل انطشَقت انخحهُهُت حذد اإلعقبطبث 5-3

  ن φ . 2 واعخُخح صاوَت االحخكبك (2∆) انخًبط بٍُ انعبسضت وانًحىس 

  ن1 . عهً انعبسضت(2∆)أوخذ يًُضاث انقىة انًقشوَت بخأثُش انًحىس انثببج  (4

 

  ) وقط8 ( :كُمُبء 

  أسئلت الذسط :الخمشَه األول 

 

  ن0,25 .أركش انخبصُت األعبعُت نهغبصاث انُبدسة .1

  ن0,5 : فٍ انخبَت انًُبعبت (X)أحًى اندذول انخبنٍ بىضع عاليت  .2

 :حشحُب العىبصش الكُمُبئُت حسب  

 حضاَذ العذد الزسٌ خىاصهب المشخشكت كخلهب المىلُت الزسَت

    الخشحُب الحبلٍ

    حشحُب مىذ لُف

 

  هىذست الجضَئبث :الخمشَه الثبوٍ 
  . 17Cl و7N و6C و1H : َعخبش انزساث راث انشيىص انخبنُت 

  ن1 .أكخب انبُُت االنكخشوَُت نكم يٍ رسة انهُذسوخٍُ و انكشبىٌ األصوث وانكهىس .1

  ن1 .أوخذ،يع انخعهُم،سيض األَىٌ انزٌ ًَكٍ أٌ َُخح عٍ كم يٍ رسة األصوث ورسة انكهىس .2

  ن0,25 .أعط حعشَف انشابطت انخغبهًُت انبغُطت بٍُ رسحٍُ .3

  نCH2Cl2 . 1,5 و CH3NH2  و HCl :يّثم،حغب ًَىرج نىَظ،كال يٍ اندضَئبث انخبنُت  .4

  نCH4 . 0,75، انخٍ نهب َفظ انهُذعت انفضبئُت ندضَئت انًُثبٌ  CHCl3أعط حًثُم كشاو ندضَئت ثالثٍ كهىسو يُثبٌ  .5

𝑿𝒁 َعخبش .6
𝑨 ٍسيض رسة نعُصش كًُُبئ   X َُخًٍ نهذوسة انثبنثت ونهًدًىعت انثبيُت VIIIٌحذد، يع انخعهُم، قًُت . فٍ اندذول انذوس Z ثى اعخُخح ،

  نX .1,25اعى انعُصش انكًُُبئٍ 

  ن1,5  . أعط انًخًبكببث نهذا انًشكب ببنصُغ انًُشىسة و انُصف انًُشىسةC5H12َعخبش انًشكب انعضىٌ انبُخبٌ انزٌ صُغخه  .7
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