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 الفيزياء والكيمياء

 وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها العلوم الزراعية كمسلك علوم الحياة واألرض ومسل شعبة العلوم التجريبية

المادة
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 المعامل

3 

5 

   

  

  

 

 

 

 

 مرجع السؤال في اإلطار المرجعي التنقيط عناصر اإلجابة السؤال التمرين
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 0,5 مجموع  اإلتسدر –مجموع  الهةدرويسةل   .1.1
2CO و OHو COOH :المجموعات المميزة  معرفة - R و 

CO O CO    في نوع كيميائي. 

 (. تفاعل سريع وكلي)معرفة مميزتي تفاعل أندريد حمض مع كحول  - 0,5 ويلي تسريع .1.1

التسخين باالرتداد، : تعليل اختيار المعدات التجريبية واستخدامها في المختبر - 0,5 (1)الدريةب   .1.1
 0,5 الفائدة من الدسخةن باالرتداد  .1.1 .الترشيح تحت الفراغولور، التبوالتقطير المجزأ، و

r%85الدعبةر     ؛      .1.1   0,25+0,75 - حساب مردود تحول كيميائي. 

 0,5 معادل  الدفاعل .1.1
كتابة المعادلة المنمذجة للتحول حمض ـ قاعدة وتعرف المزدوجتين  -

 .في التفاعل المتدخلتين

 .تعريف نسبة التقدم النهائي لتفاعل وتحديدها انطالقا من معطيات تجريبية - 0,5 االتسددالل  .1.1

42,95.10AK؛                 الطريق   .1.1  0,25+0,75 
ض مع الماء الموافقة لمعادلة تفاعل حم AKكتابة تعبير ثابتة الحمضية  -

 .واستغالله

ي
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1. 
,الدوصل إلى  5r iQ  0,5 -  حساب قيمة خارج التفاعلrQ لمجموعة كيميائية في حالة معينة. 

 0,25 الدعلةل    مع(   1)المنحى  .تحديد منحى تطور مجموعة كيميائية -

193Q الطريق    ؛    .1 C   0,25+1 

إيجاد العالقة بين كمية المادة لألنواع الكيميائية المتكونة أو المستهلكة وشدة  -
كمية )، واستغاللها في تحديد مقادير أخرى التيار ومدة اشتغال العمود

 ....(الكهرباء، تقدم التفاعل، تغير الكتلة
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 (نقطة 33) الفيزياء 
 

 مرجع السؤال في اإلطار المرجعي التنقيط عناصر اإلجابة السؤال التمرين

 1التمرين 

 (نقط 3)

 0,5 هو الصحةح (أ)االقدراح  .1

  .تعريف الموجة الميكانيكية وسرعة انتشارها -
معرفة حدود أطوال الموجات في الفراغ للطيف المرئي واأللوان المطابقة  -
 .لها
 .تعريف الموجة الطولية والموجة المستعرضة -
رفة أن تردد إشعاع أحادي اللون ال يتغير عند انتقاله من وسط شفاف إلى مع -

 .آخر
 .معرفة الطبيعة الموجية للضوء من خالل ظاهرة الحيود -

1.1. 2,5 ms   :استغالل وثائق تجريبية ومعطيات لتحديد - 0,5   
                  مسافة؛ 

                  ني؛التأخر الزم 
                  سرعة االنتشار. 

 airv  0,5الدحقق من قةم   .1.1

 2x0,25 الدعلةل      الماء    ؛ .1.1

144,74.10؛       تعبةر .1.1 Hz  2x0,25 - العالقة استغاللمعرفة و/c     . 

0الدوصل إلى  .1.1
2

a
a       0؛ 0,05a mm    2x0,25 

/معرفة واستغالل العالقة - a ومعرفة وحدة وداللة ،  و  . 
/لتحقق من العالقة ل استغالل قياسات تجريبية  - a . 

 

 مرجع السؤال في اإلطار المرجعي التنقيط عناصر اإلجابة السؤال التمرين

 1التمرين 

 (نقط 1) 

 0,5 الوشةع  إقام  الدةار الكهربائيتؤخر  .1.1
وأن شدته  ،التيار الكهربائيتؤخر إقامة وانعدام معرفة أن الوشيعة  -

 .  t=0وأن التوتر دالة غير متصلة عند  متصلةدالة زمنية 

 0,5 االتسددالل .1.1
.معرفة واستغالل تعبير التوتر - .u r i L di dt  بالنسبة للوشيعة في  

   .االصطالح مستقبل

1.1. 2bu V  4    ؛         13.10 .Rdu
V s

dt

    2x0,25 
انطالقا من نتائج  (Lومعامل التحريض   rالمقاومة ) مميزتي وشيعةتحديد  -

 .   تجريبية
0,1Lاتسدنداج القةم   .1.1 H    0,25 

 0,75 إثبات المعادل  الدفاضلة  .1.1.1
في  q(t) إثبات المعادلة التفاضلية للتوتر بين مربطي المكثف أو الشحنة  -

 .والتحقق من حلها حالة الخمود المهمل
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1Cالطريق   ؛    .1.1.1 F  0,25+0,5 -   تعبير الدور الخاصستغالل اومعرفة. 

 .الدورية وشبه الدورية والالدورية :للتذبذب الثالثة معرفة األنظمة - 0,25 نظام شبه دوري  .1.1.1

2.1.1. 

5الدوصل إلى  -

0 1,8.10 JE   5و

1 0,8.10 JE  0,75 ؛ 

 .معرفة واستغالل تعبير الطاقة الكهربائية المخزونة في مكثف -
 .المخزونة في وشيعة المغنطيسية معرفة واستغالل تعبير الطاقة  -

  .معرفة واستغالل تعبير الطاقة الكلية للدارة -
 0,25 .الطاق  الكلة  للدارة ال تنحفظ -

0إلى القةم  الدوصل  .1.1.1 20,3R    0,5 

 

 مرجع السؤال في اإلطار المرجعي التنقيط عناصر اإلجابة السؤال التمرين

 1التمرين 

 (نقط 1)

1.1. 

 0,75 االتسددالل -
تطبةق القانون الثاني لنةوتن لدحديد يل من المقادير المدجهة  الحرية  -

GV  و

Ga 0,25 حري  مسدقةمة  مدغةرة باندظام - .والمقادير الدحريكة  واتسدغاللها 

الحري  المسدقةمة  المدغةرة باندظام ومعادالتها  واتسدغالل ممةزات معرف  - 2x0,25 ؛     الدعلةل     4المنحنى  .أ.1.1

 .الزمنة 

Gv  اتسدغالل مخطط السرع  - (t). 
 .ب.1.1

-1

0v = 8 m.s          2-؛

Ga = 4 m.s 0,5+0,25 

1.1. F =760 N 0,25 
و  GVتطبةق القانون الثاني لنةوتن لدحديد يل من المقادير المدجهة  الحرية  -

Ga واتسدغاللهاوالمقادير الدحريكة  . 

 :تطبةق القانون الثاني لنةوتن على قذيف  - 1 االتسددالل .1.1

     إلثبات المعادالت الدفاضلة  للحري ؛ 

     التسدنداج المعادالت الزمنة  للحري  واتسدغاللها؛ 

   إليجاد معادل  المسار، وتعبةري قم  المسار والمدى واتسدغاللها. 

1.1. h= 5 m           1-؛

Dv 25 m.s 0,5+0,25 

 0,25+0,5 تمت القفزة بنجاح     ؛     الدعلةل .1.1
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