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د                                                                                                 30سا و 04المدة :                                                                      الفیزیائیةفي مادة العلوم اختبار 
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  التالیین الموضوعین أحد أن یختار شحالمترعلى 
  الموضوع األول 

  نقاط)03(: األولالتمرین 
بعض التحوالت الكیمیائیة تكون تامة و بعضھا یكون غیر تامة؛ یستعمل الكیمیائي عدة طرق لتتبع،كمیا التحوالت 

متفاعالت  أحیانا، ویستعمل تأثیرھاتخفیض سرعتھا للحد من  أوللرفع من مردودھا  الكیمیائیة خالل الزمن والتحكم فیھا
 ھا.النواتج نفس إلىبدیلة للتوصل بفعالیة 

AVنمزج في حوجلة حجما  .1 =11mLمن الحمض(A) :صیغتھ         

                                             یغتھ:ص (B)  من الكحول 0,12molو        
                                                      

كتلتھ  (E)نضیف إلى الخلیط بعض قطرات حمض الكبریت المركز و بعد التسخین، یتشكل مركب عضوي
1M(E)المولیة =158g.mol  

xیعطي البیان   = f(t)  تطور التقدمx ة الزمنللتفاعل بداللt) 1الشكل.(  
 عرف زمن نصف التفاعل وحدد قیمتھ. )أ
tوحدد قیمتھا بیانیا عند اللحظةυعرف السرعة الحجمیة  )ب = 0. 

ط واع(B)والكحول  (A)انطالقا من الحمض (E)باستعمال الصیغ نصف المفصلة  ، اكتب معادلة تصنیع المركب  .2
 .(E)اسم المركب 

 (A)احسب كمیة المادة االبتدائیة للحمض )أ
 المرتبط بمعادلة تصنیعKاحسب قیمة ثابت التوازن  )ب

 .(E)المركب

 .(B)من الكحول0.24molو  (A)من الحمض0,12molنمزج          
 للتفاعل الحادث. 'fxاحسب التقدم النھائي  -
 فاعل.احسب مردود ھذا الت -

  تحسین مردود التفاعل السابق بعدة طرق .یمكن  .3
 اذكر طریقتین لذلك.-  

  یعطى:
1M(A) = 88(g.mol ) ،1M(B) = 88(g.mol )،1ρ(A) = 0,956(g.ml )،1ρ(B) = 0,810(g.ml ).  
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  نقاط): 03(التمرین الثاني

  ین من االنزالق والغطس في الماء .توجد المزلقات في المسابح لتمكین السباح
ABجزء مستقیمتتكون من ABCننمذج مزلقة مسبح بسكة = 2,4mمائل بزاویةα = بالنسبة 20°

مركز (S)،وننمذج السباح بجسم صلبBCللمستوي األفقي ومن جزء دائري
mوكتلتھGعطالتھ = 70kg، الشكل  

 :ABدراسة الحركة على السكة  .1
tینطلق عند اللحظة  = من (S)الجسم 0

الذي نعتبره منطبقا مع مركز Aالموضع 
، بدون سرعة ابتدائیة فینزلق Gالعطالة 

   )1(. الشكل ABبدون احتكاك على السكة 
في المعلم  Gندرس حركة 

11األرضي 1(A,i , j )
 

R  الذي نعتبره عطالیا  
  یق القانون الثاني لنیوتن حدد :بتطب

Gaاحداثیي التسارع  )أ  
  11في المعلم 1(A,i , j )

 
R 

 Bفي النقطة  Gسرعة    Bv   )ب
 .(S)على الجسم ABیطبقھا السطح للقوة التي  Rالشدة  )ج

,R(O,iفي المعلم األرضي Gندرس في بقیة التمرین حركة  j)
  ) 1الذي نعتبره عطالیا الشكل(  

 في الھواء : Gدراسة حركة .2
1بسرعة أفقیة  Cإلى النقطة(S)لجسم یصل ا

CV = 4,67ms فیغادرھا عند اللحظة ،t = 0  
تة باإلضافة إلى ثقلھ إلى تأثیر ریاح اصطناعیة ننمذجھا بقوة أفقیة ثاب (S)یخضع الجسم

iعبارتھا :  
 1- = 1

  
 m،CV،1،tسرعة بداللة مركبة األفقیة لشعاع العبارة الtعند اللحظة اوجد  )أ

Dtعند اللحظة  )ب = 0,86sیصلG إلى النقطةD  التي توجد على سطح الماء ،حیث
 تنعدم المركبة األفقیة لسرعتھ.

 .1احسب  -
 عن سطح الماء .Cللنقطة  hد االرتفاع حد -

 في الماء : Gدراسة الحركة الشاقولیة للنقطة  .3
Vحركتھ في الماء بسرعة شاقولیة  (S)یتابع الجسم

 باإلضافة إلى ثقلھ إلى : حیث یخضع  
قوة احتكاك مائع ننمذجھا بشعاع  -

:2عبارتھ في النظام العالمي للوحدات ھو= 140v j
   

=شدتھا: دافعة ارخمیدس  - 637N 
tنعتبر - =  دخول الجسم في الماء. لحظة  0
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- 2dv(t)تحقق المعادلة التفاضلیة التالیة :Gللنقطة  v(t)بین أن السرعة .أ 2V + 0,7 = 0 
dt

  

1.یعطى:Vاوجد قیمة السرعة الحدیة  .ب

g = 9,8ms
  

  
    نقاط): 03,5( لثالتمرین الثا

),انجز التالمیذ rوالمقاومة الداخلیة  L(الذاتیةلتحدید المقدارین الممیزین للوشیعة 
  1التركیب التجریبي الممثل في الشكل 

0tعند اللحظة   تم اغالق القاطعةK   و متابعة بواسطة راسم االھتزاز المھبطي
)تغیرات كل من التوتر )Ru t  100بین طرفي  الناقل االومي ذي المقاومةR   

)والتوتر )tPQu  حركة  الكھربائیة  طرفي المولد الكھربائي  ذي القوة الم  بینE 

  . 2الممثلین في الشكل   2و 1فتم الحصول على المنحنیین 
ومثل علیھ كیفیة ربط راسم االھتزاز  1انقل التركیب التجریبي الشكل  .1

 المھبطي .
)  یبین التوتر 2بین ان المنحنى  .2 )Ru t   . 
 عین بیانیا قیمة كل من: .3

 .Eة المحركة الكھربائیة القو .أ
 . االومي الناقل طرفي  بین maxRu.التوتر .ب
 . الزمن ثابت .ج

 التي تحققھا شدة التیار الكھربائي المار في الدارة. التفاضیة المعادلةاكتب  .4
تكتب:  rبین ان عبارة  .5

.max

( 1)
R

Er R
u

  احسب قیمة .r. 

111Lتحقق ان قیمة ذاتیة ھي  .6 mH 
 

  نقاط): 04.5(التمرین الرابع
2ننجز العمود المكون من الثنائیتین 

( ) ( )Ni / Niaq s
  2و

( ) ( )Zn / Znaq s
ة النیكل في حجم،بغمر صفیحV = 100ml  من

2محلول كبریتات النیكل  2
( ) 4( )Ni +SOaq aq
 2تركیزه االبتدائي 2 1

( )[Ni ] = 5.10 mol.laq
    وصفیحة الزنك في حجم،

V = 100ml2من محلول كبریتات الزنك 2
( ) 4( )Zn +SOaq aq
  2تركیزه االبتدائي 2 1

( )[Zn ] = 5.10 mol.laq
    نصل ،

  محلولي مسریي العمود بجسر شاردي.
Iبناقل اومي،فیمر في الدارة تیار كھربائي شدّتھ ثابتة Znومسرى الزنك Niنصل مسرى النیكل .1 = 0,1A. 

 في الحالة االبتدائیة،وبین ان المجموعة المكونة للعمود تتطورتلقائیا في االتجاه المباشر. r.iQاحسب كسر التفاعل )أ
 حدد،معلال جوابك ،اتجاه التیار الكھربائي المار في الناقل االومي. )ب
 نعتبر ان كتلة الصفیحتین توجد بوفرة وان التحول الكیمیائي الذي یحدث اثناء اشتغال العمود تام. .2

 الشتغال العمود.maxtنیة العظمى حدد المدة الزم )أ
 .Niلكتلة صفیحة النیكل mاستنتج التغیر )ب

1M(Ni)-یعطى :  = 58,7g.mol،-1M(Zn) = 65,4g.mol،4 -11F = 9,65.10 C.mol  ثابت التوازن مرتبط ،
2التفاعل : بمعادلة  2

( ) ( ) ( ) ( )Zn Ni Zn Nis aq aq s
  :18، ھوK = 10   .°25Cعند  .
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  نقاط)02.5(التمرین الخامس
تكون  أنالواردة منھ دون  اإلشاراتوالموجھة نحو القمر ھوت بورد  األرضتلتقط الھوائیات المقعرة المثبتة على سطح 

لتتبع حركة ھذا  بنظام ھذه الھوائیات مزودة
   القمر .

ھوائي مقعر مثبت على سطح منزل  .1
=یوجد على خط عرض  33,5 . 

 األرضياحسب بالنسبة للمعلم المركزي  )أ
ھوائي المقعر الذي نعتبره لل PVالسرعة 

 نقطیا 
 لتتبع حركة القمر االصطناعي ھوت بورد. نظام إلىعلل لماذا ال یكون الھوائي المقعر في حاجة  )ب

 . smنعتبر القمر االصطناعي نقطة مادیة كتلتھا  .2
ثم  hو   Mو  Gو  Rعلى مداره بداللة   للقمر sVبتطبیق القانون الثاني لنیوتن اوجد عبارة السرعة )أ

 . Vs احسب  
) 2)و(1نعتبر مدارین افتراضین ( )ب

لقمر اصطناعي في حركة دائریة 
 )2منتظمة كما یبین الشكل( 

    اختر الجواب الصحیح مع التعلیل.
المدار الذي یوافق القمر االصطناعي 

   بورد ھو :ھوت 
 ) 1المدار(  -
 )2المدار ( -

24Mاألرض: یعطى: كتلة = 5,98.10 kg األرض,نصف قطر:R = 6400km ,  
11G-العام:ثابت الجذب  = 6,67. 10 (SI)  حول محورھا القطبي : األرضدورT = 23h56min4s,  

h:األرضع القمر الصناعي عن ارتفا = 36000km  
  
  

 نقاط)03,5:(التجریبيالتمرین 
I. نعتبر محلوال مائیاBS لالمونیاك حجمھV  2و تركیزه 1

BC = 2.10 molL أعطى قیاسpH  ھذا المحلول
pH القیمة = 10,75. 

ننمذج التحول الكیمیائي الذي حدث بین االمونیاك والماء بالمعادلة الكیمیائیة 
(aq)3التالیة: 2 ( ) 4( ) ( )NH + H O NH + HOaq aq

 
   

 لھذا التفاعل . ماذا تستنتج؟ τحدد نسبة التقدم النھائي .1
 . احسب قیمتھ.τو  BCكیمیائیة بداللةعند توازن المجموعة الr,éqQأعط عبارة كسر التفاعل  .2

)4للثنائیة  ApKتحقق من قیمة .3 ) 3(aq)(NH / NH )aq
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II.  نقوم بمعایرة الحجمBV = 30mL من محلول مائي
'لالمونیاك 

B( S 'تركیزه   (
BC               بواسطة محلول مائي

)A S لحمض كلور الھیدروجین تركیزه (
2 1

AC = 2.10 molL  بقیاس الـpH 
اكتب المعادلة الكیمیائیة المنمذجة لھذه  .1

 المعایرة.
                AVبداللة الحجمالمزیج pH) تغیر1نى الشكل(یمثل منح          
 )لحمض كلور الھیدروجین المضاف.A S للمحلول (          

كافؤ.     لنقطة الت AEV،EpHحدد اإلحداثیتین .2
'ثم احسب

BC   . 
عین معلال جوابك الكاشف المالئم إلنجاز  .3

 متر. pHھذه المعایرة في غیاب جھاز
من محلول حمض كلور  A1Vحدد الحجم  .4

الھدروجین الذي یجب إضافتھ لكي تتحقق 
4العالقة  3[NH ] = 15[NH ]  في المزیج

 التفاعلي .
، الجداء الشاردي للماء :°25Cیعطى :   جمیع القیاسات عند درجة حرارة 

e

-14K = 10                                                                                 
)4ثابت الحموضة للثنائیة ) 3( )NH  / NH  aq aq

:A 4( ) 3( )pK ( NH  / NH ) = 9, 2 aq aq
                                              

  جدول مجال تغیر بعض الكواشف الملونة  : 
  الفینول فتالین  ازرق البروموتیمول  احمرالكلوروفینول  الھلیانتین  الكاشف الملون

-3,1  مجال التغیر 4,4  5,2 - 6,8  6 - 7,6  8, 2 -10  
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  الموضوع الثاني

  نقاط)03(التمرین األول:
غیر مستقر ویتحول ببطء الى 2HNOفي الوسط المائي حمض االزوتید 

)3محلول حمض االزوت  ) ( )H aq NO aq نطلق غاز احادي أكسید وی
)االزوت )NO g .  
            التحول بالتفاعل ذي المعادلة:ینمذج 

2 3 33 ( ) 2 ( ) ( ) ( )NHO aq NO g H O aq NO aq     
نتابع التحول   0Cتركیزه المولي 2HNOانطالقا من محلول الحمض 

   1شكل لنحصل على المنحنیین ال
حدد طبیعة التحول المنمذج بالمعادلة والثنائیتین الداخلتین في  .1

 التفاعل ( تكتب المعادلتین النصفیتین )
  انشا جدول تقدم التفاعل ثم استنتج عبارتي .2 2 3,HNO NO    

 V، الحجم  Xو  0Cبداللة 
عرف السرعة الحجمیة للتفاعل ثم اثبت ان :  .3

 3 21.
3

d NO d HNO
dt dt


     

0tاوجد السرعة الحجمیة للتفاعل عند اللحظة  1من المنحنى  .4    السرعة الحجمیة عند  2ومن المنحنى
40tاللحظة h  

 امل الحركي المراد ابرازه .قارن بین السرعتین محددا الع .5
1عین زمن نصف التفاعل  .6

2
t  1ثم استنتج

2
( )V NO   1حجم الغاز المتشكل عند

2
t 

1250یعطى : , 24 .s mV ml V L mol     

 
  نقاط) 03.5: ( التمرین الثاني

المشع في بعض الحاالت من معالجة التكاثر غیر الطبیعي 32 الفوسفوري عل الوریدي لمحلول یحتویمكن الحقن 
  للكریات الحمراء على مستوى خالیا النخاع العظمي 

  المعطیات:

1
2

32
15

4 2

13

( ) 31,9840 ( ) 31,9822

( ) 5, 485 10 1 931,5 /
1 1,6.10 14,3

A
Zm P u؛m Y u؛

m u؛؛ u Mev c
Mev j؛t jours
  



 

  

 

 

32 الفوسفورنواة  .1
15P   االشعاعي نشاطھا  النواة، ینتج عن تفككھا A

ZY 
32الفوسفور اكتب معادلة تفكك نواة .أ

15P   محددا,A Z 
32قیمة الطاقة المحررة عند تفكك نواة  Mevاحسب بوحدة  .ب

15P   
32الفوسفورعینة من یتم تحضیر  .2

15P    0عند لحظةt   0 نشاطھا االشعاعيA 
 .1Bq  عرف النشاط االشعاعي .أ

32یض بكمیة من محلول الفوسفوریحقن مر 1t  عند لحظة .ب
15P  9نشاطھ االشعاعي

1 2,5.10A Bq 
32للفوسفور 2Aزمة لیصبح النشاط االشعاعي الال tالمدة الزمنیة  بالیوماحسب  -

15P 0ھو
 1Aمن  020

32المتبقیة  الفوسفور لعدد انویة  1Nنرمز بـ  -
15P  1عند اللحظةt  2وبـN  لعدد االنویة المتبقیة عند اللحظة

2t    2و ھ حیث النشاط االشعاعي للعینةA 
1و 1A بداللة tنویة المتفككة خالل المدة اوجد عبارة عدد األ -

2
t 

  tقیمة الطاقة المحررة خالل المدة  استنتج، بالجول، .ج
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  نقاط) 03.5( الثالث:التمرین 
120k مرن شاقولي من نابض مرن حلقاتھ غیر متالصقة مھمل الكتلة ثابت مرونتھیتألف نواس  Nm   وجسم
200mصلب كتلتھ g  19,81نھمل االحتكاكات الناتجة عن تأثیر الھواء ونأخذ .g N Kg   

)على المحور الشاقولي xللجسم الصلب بالفاصلة  G نحدد موضع مركز العطالة .1 , )o i


 الموجھ نحو األسفل   
  عند التوازن  Gموضع  0G مبدا المحور الشاقولي منطبق مع -
0tعند اللحظة -   0، ندفع الجسم الصلب نحو األسفل بسرعة ابتدائیة 0v v i


1شدتھا   

0 0,50v ms  
 

 عند التوازن  eالنابض  استطالة  اوجد قیمة  .أ
 خالل الزمن  xاوجد المعادلة التفاضلیة التي تحققھا الفاصلة .ب
)2یكتب حل المعادلة التفاضلیة على الشكل .ج ) cos( . )m

o

x t x t
T


  .

 mxوحدد قیمة كل من الثابتین 
 الحاالت المرجعیة للطاقة: .2

0PPEالطاقة الكامنة الثقالیة  -  0الذي یشمل في المستوي االفقيG  
0PeEالطاقة الكامنة المرونیة  -  . عندما یكون النابض غیر مشوه 

   k , e  ,xاوجد عبارة الطاقة الكامنة للنواس المرن بداللة .أ
,g  وm     

اوجد انطالقا من عبارة الطاقة الكلیة للنواس المرن عبارة سرعة  .ب
عند مروره من وضع التوازن في االتجاه  Gمركز العطالة 
  mو  mx ,kالموجب بداللة 

  
  

  نقاط) 03.5( التمرین الرابع:
والمتكون من مولد لتوتر ثابت قوتھ  1نعتبر التركیب الممثل في الشكل 

6Eالمحركة الكھربائیة  V  یة سعتھا و مكثفة عادC   غیر مشحونة، ناقل
65Rاومي مقاومتھ     قاطعةK  .  

0tعند اللحظة    نغلق القاطعة فتشحن المكثفة.  
    cuاكتب المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  .1
1)حل المعادلة التفاضلیة ھو .2 )

t

cu A e   جد عبارتي الثابتین . او
A وثابت الزمن  . 

46,5.10قیمة ثابت الزمن ھي  .3 s   . استنتج قیمةC. 
ظام المخزنة في المكثفة في الن  cاحسب قیمة الطاقة الكھربائیة  .4

 الدائم.
3نستبدل في التركیب السابق المكثفة العادیة بمكثفة فائقة سعتھا  .5

1 10C F  . ونغلق من جدید القاطعة 
 حدد معلال جوابك تأثیر استبدال المكثفة العادیة بالمكثفة الفائقة على مدة الشحن . .أ

1cلمخزنة في المكثفة الفائقة عند نھایة الشحن. احسب قیمة النسبة الطاقة الكھربائیة ا   1cنعتبر .ب

c




. 

  ماذا تستنتج؟
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  نقاط) 03( التمرین الخامس: 
  . الغذائیة الصناعةفي  حافظةعلى شكل مسحوق ابیض یستعمل كمادة  البنزویكیوجد حمض 

1122لحمض البنزویك  الكتلة المولیة   المعطیات: .M g mol    
2 1 2 1

1 3 2 6 5( ) 35 . , ( ) 3,25 .H O mSm mol C H COO mSm mol           

200Vحجمھ   Sفنحصل على محلول,في الماء المقطر  البنزویكمن حمض  m نذیب كتلة  .1 mL  وتركیزه
2 110 .C mol L   129فنجد حصل الملمحلول الناقلیة النوعیة لنقیس ؛mSm  

 .mاحسب قیمة الكتلة  .أ
  .للتفاعل الحاصل  النھائي نسبة التقدمقیمة  التفاعل واحسبتقدم  جدول انشئ .ب
 . pHاحسب قیمة .   Cو بداللة   Sالمحلول pHعبارة اوجد  .ج
6للثنائیة  aKاستنتج قیمة ثابت الحموضة .د 5 6 5/C H COOH C H COO   . 

 :ة لتحدید درجة نقاوة مسحوق حمض البنزویك ننجز التجربة التالی .2
'نضیف كتلة .أ 1m g  20من مسحوق حمض البنزویك الى حجمBV mL   من محلول ھیدروكسید

)الصودیوم  )Na HO   11تركیزه .BC mol L الھیدروكسیدشوارد كون بحیث تHO    اكثر
6جزیئات الحمض بكثیر من 5C H COOH   . 0 بـحمض البنزویك االبتدائیة نرمز لكمیة مادةn 

HOعن كمیة مادة شوارد , عبر عند نھایة التفاعل  -  المتبقیة بداللةBV   ,BC  0وn 
HOنعایر فائض شوارد .ب    3بواسطة محلول حمض كلور الھیدروجین( )H O C   تركیزه 

11 .AC mol L 12فؤ عند إضافة الحجم كانحصل على التفAEV mL  حمض كلور من محلول
 .الھیدروجین 

 .EXنرمز لتقدم تفاعل المعایرة عند التكافؤ بـ   
  . BVو EX ,BCبداللة   0nاوجد عبارة

 0nاحسب  .ج
  .لحمض البنزویك الخالص في المسحوق استنتج النسبة الكتلیة  .د

  
  نقاط) 03.5( التمرین التجریبي :

یمكن تحویل الطاقة الشمسیة الى طاقة كھربائیة وتخزینھا في 
  البطاریات او في المكثفات واستعمالھا عند الحاجة.

لمقارنة تطور التوتر بین طرفي مكثفة اثناء شحنھا بواسطة 
مد ومریم التجربتین اح خلیة شمسیة وبواسطة مولد انجز

  التالیتین:
تتصرف اللوحة الشمسیة تحت ضوء الشمس كمولد  .1

0iیعطي تیارا كھربائیا شدتھ ثابتة  I   مادام التوتر
maxبین طرفیھا اصغر من قیمة عظمى 2,25U V . 

والمتكون من  1أنجزت مریم التركیب الممثل في الشكل 
0,1Cسیة ومكثفة سعتھا خلیة شم F 10اومتھ وناقل اومي مقR     وبادلةK بواسطة جھاز مناسب .

ث مرات متتالیة فتحصلت على البیان ثال Kتر بین طرفي المكثفة ؛ مغیرة البادلة والت cuعاینت مریم تطور
)المتشكل من ثالثة أجزاء  2الممثل في الشكل  )a  ,( )b  و( )c  بادلة   .الموضع حسب  
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اربط كل جزء من البیان المحصل علیھ بموضع  .أ
.استنتج اعتمادا 1ل الموافق لھ في الشك بادلة ال

  .اثناء الشحن  0Iعلى المنحنى , قیمة شدة التیار
اوجد المعادلة التفاضلیة التي تحققھا شحنة  .ب

 .المكثفة اثناء الشحن واثناء التفریغ 
خالل تفریغ المكثفة بالدالة   cuعبر عن التوتر ی .ج

( 3)

max .
t

cu U e 



    حیث  . ثابت الزمن

)التیاراستنتج عبارة شدة  )i t  وارسم دون سلم ،
)المثل لـ شكل المنحنى  )i t   مع احترام

 )2و1االتجاھات ومبدا األزمنة ( الشكالن 
یث استعمل ح 3انجز احمد التركیب الممثل في الشكل  .2

0، مولدا یعطي توترا ثابتا Cلشحن مكثفة السابقة ذات السعة  2, 25U V .  0عند اللحظةt   اغلق الدارة ،
 بین طرفي  cu بواسطة جھاز مناسب عاین تطور التوتر . 50قیمتھا 0Rة لمكثفة عبر مقاوملتشحن ا

 . 4فحصل على المنحنى الممثل في الشكل  ؛مكثفة اثناء الشحن ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 الشحن.اثناء  cuادلة التفاضلیة التي یحققھا التوترالمعاكتب  .أ

.على الشكل :  المعادلة التفاضلیة یكتب حل .ب
t

cu A e B


    حدد4. اعتمادا على منحنى الشكل ، 
 .  Bو  Aقیمة كل من الثابتین  

)اوجد عبارة شدة التیار .ج )i t  لـ  الممثل بداللة الزمن اثناء شحن المكثفة . ارسم دون سلم المنحنى
( )i t . مع احترام االتجاھات ومبدا الزمن 

خالل نفس المدة التي  كلیاالتي یجب ان یستعملھا احمد لیشحن مكثفتھ 0Rاحسب قیمة المقاومة  .د
 . 5 ان مدة الشحن الكلي تساوي مریم؛ باعتباراستغرقھا الشحن الكلي لمكثفة 

  األستاذ : غروي ناجي 


