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 :1فيزياء
 .وزن الجسم هو القوة المطبقة من طرف االرض على الجسم  -1

 
 :حساب شدة وزن الجسم على سطح األرض  -2

P0 =mg0                                                                             
  P0 =80 9,8=784N                                                 :   ع.ت
 

 :      hشدة الثقالة عند االرتفاع  gحساب  -3             

 g=g0                           :                      لدينا                                 
  

      
 

 N.kg⁻¹  g=9,8 4,0=:                   ع.ت                                
       

            
     

هي  gالن الوحدتان تختزالن وتبقى وحدة   mعوض  kmالوحدة  R+hو  Rيمكن استعمال كوحدة ل: ملحوظة              
 .      g0وحدة 

 : hاستنتاج شدة الوزن عند االرتفاع  -                 
                                                            

                                                             P=mg    :لدينا                              

                           P=80 4=320N:                       ع.ت                  
 
 : gاستنتاج تعبير  -4

 :لدينا العالقة                  

                                                                           g=g0 
  

      
  

 

(R+h)²g=R²g0                                                                                        
 

                                                                           (R+h)² =
  

 
R² 

                                                                         R+h =R 
  

 
 

                                                                                                                                 

                        h= R 
  

 
 -R 

 )h=R:                      نستنتج 
  

 
 -1)                                             

 )h=6400:                   ع.ت
  

 
 - 1) =6400(   -1) =4685km 

 

 :2فيزياء           
 :مأل الجدول  -1

 المقدار
 

 (m)رتبة القدر  (m)الكتابة العلمية  (m)البعد 

 (A)قطر الشعرة
 

40.10⁻⁶ 4.10⁻⁵ 10⁻⁵ 
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 (B)شعاع كوكب المريخ
 

3400.10³ 3,4.10⁶ 10⁶ 

 (C)علو جبل افريست
 

8850 8,85.10³ 10⁴ 

 
 . 10تمثيل األبعاد على سلم المسافات المدرج باألس  -2

 

                                     10⁻⁶         10⁻⁴           10⁻²          10⁰             10²            10⁴           
10⁶            10⁸ 

                                

͕͐_  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  ____ ____ ____ ____ ____ ____        
                                               X(m)                       B        C                                                              

A     
  

 :3فيزياء           
 :المطبقة على المجموعة جرد القوى  -1

  وزن الجسم(S)  :    . 

  تأثير السطح األفقي :     . 

  توتر الخيط :    . 
 

 1cm → 1N:باستعمال السلم  (S)نمثل متجهات القوى المطبقة على الجسم  -2
 :انظر الشكل أسفله

 

 
 

 :مأل الجدول  -3
 

 مميزات القوة
 

 الشدة المنحى خط التأثير

 P=mg=0,2 10=2N نحو األسفل Gمن   Gالخط الرأسي المار من   القوة 

 O’ T=3,5Nنحو  Oمن  الخط األفقي المطابق للخيط   القوة 

المستقيم المائل بزاوية      القوة 

φ=30⁰ 

 R=4N نحو االعلى

 

اتجاهه )غير عمودية على سطح التماس      والسطح األفقي باحتكاك الن اتجاه  (S)يتم التماس بين الجسم  -4

 (.مع الخط الرأسي φ=45⁰يكون زاوية 
 



 . } (f)، الخيط  (S)الجسم  {:المجموعة المدروسة  -5
 

  :جرد القوى
 

 :تصنيفها

    : (S)تأثير الخيط على الجسم 
 قوة داخلية          

    :  (f)على الخيط  (S)تأثير الجسم 
 قوة داخلية          

 قوة خارجية     :  (S)تأثير السطح على الجسم 

 قوة خارجية       :  (f)تأثير الحامل على الخيط 

 قوة خارجية     :  (S)وزن الجسم 

 

 :كيمياء            
هي تقنية فيزيائية تمكن من فصل األنواع الكيميائية :  C.C.Mالتحليل الكروماتوغرافي على طبقة رقيقة  -1

 .عنها المكونة لخليط والكشف 
 

 .نستعمل بخار اليود الظهار البقع الموافقة لألنواع الكيميائية غير الملونة  -2
 

انطالقا من نتائج التحليل ، يتبين أن المنتوج يحتوي على ثالثة أنواع كيميائية الن هناك ثالث بقع ظهرت  -3
 .على الطور الثابت 

 
 .نتوج المنزلي على اللينالول و أسيتات الليناليل بالمقارنة مع النوعين الكيميائيين المرجعيين نستنتج أن الم -4

 
 : Rfحساب النسبة الجبهية  -5

 : نستعمل العالقة 

                             Rf =
 

 
 .المسافة التي يقطعها النوع الكيميائي   h: حيث   

 .المسافة التي يقطعها المذيب  Hو                                                
 :نستعمل الجدول التالي 

 h(cm) H(cm) Rf النوع الكيميائي 

 0,24 5 1,2 اللينالول

 0,68 5 3,4 أسيتات الليناليل

 
 :النوع األكثر ذوبان  -6

كلما كانت المسافة التي قطعها النوع الكيميائي كبيرة كلما كان النوع الكيميائي أكثر ذوبانية 
 .في المذيب 

 : من خالل النتائج السابقة يتبين أن أسيتات الليناليل أكثر ذوبانية من اللينالول ألن 
 )Rfاللينالول)Rf ≻ (أسيتات الليناليل (  

 

     منتديات علوم الحياة و األرض بأصيلة
 assilah.com-www.svt 
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