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 ساعة 02:  الــــمــــــــدة             العلوم  الفيزيائية  مادة في نيثاال اختبار الفصل         62/20/7201: التاريخ

 :نقاط( 60األول) التمرين

، و لقد كان أبوها يقود السيارة 2017الطالبة سلمى إلى الثانوية رفقة أبيها إلجراء مسابقة في الفيزياء لسنة هبت ذ

  :في طريق مستقيم V=100Km/h بسرعة ثابتة

 .عرف المرجع السطحي األرضي-1

 ماهي الحالة الحركية لسلمى بالنسبة ألبيها؟-2

 رض )ساكن( و ماهي سرعة كهينة بالنسبة له؟كيف تبدو سلمى بالنسبة لمراقب موجود في األ-3

 متى نقول عن مرجع أنه عطالي؟-4

 .هل يعتبر كال من المراقب األرضي و السيارة مرجعا عطاليا؟ علل-5

 :أثناء السير سقط من يد سلمى قلم رصاص-6

 .يمثل القلم بنقطة( كما تراه سلمى و المراقب األرضي)أرسم مسار القلم -ا

 نهما رسمه؟كيف يفسر كل م-ب

 .ماهو موقع سلمى حالة وصول القلم إلى األرض؟ علل-ج

 .ماهو موقع سلمى حالة وصول القلم إلى األرض في حالة أنها تسير وفق حركة متسارعة؟ علل-د

 .ماهو موقع سلمى حالة وصول القلم إلى األرض في حالة أنها تسير وفق حركة متباطئة؟ علل-ه

 : 110Km/hقدرها  مرت فجأة سيارة بسرعة ثابتة-7

 سلمى إذا كانا يسيران في نفس اإلتجاه؟لماهي سرعة هذه السيارة بالنسبة -ا

 ؟سلمى إذا كانا يسيران في إتجاهين متعاكسينلماهي سرعة هذه السيارة بالنسبة -ب
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 التمرين الثالث)08 نقاط(:

الستهالكه  أثناء السباق ، حيث مأل   قبل  إنطالق سباق الدراجات قام أحد الدراجني بتحضري حملول سكري يف قارورة سعتها 
 .  قطع  من السكر .علماً أّن كتلة القطعة الواحدة من السكر هي  8القارورة ابملاء و  أذاب  فيه 

 روز.أحسب الكتلة املولية للسكا -1

 أحسب كمية مادة السكاروزاملستعملة. -2

 للسكاروز يف احمللول. أحسب الرتكيز املويل -3

 تبنّي للدراج خالل السباق أنّه مل يبقى يف القارورة سوى الربع من احمللول السكري فتوّقف 
 عند املنبع و أضاف للمحلول املتبقي  املاء حىت امتألت القارورة .

 لية اليت قام هبا الدراج؟كيف نسّمي العم -4

 اجلديد للمشروب السكري.أحسب الرتكيز املويل  -5

عندما تذّوق الدراج املشروب اجلديد وجد أّن مذاقه  أفضل من مذاق احمللول األول و عليه قّرر أن يستخدمه فياملستقبل فتساءل عن عدد 
 املشروب اجلديد .من  قطع السكر الواجب استعماهلا لتحضري 

 هل إبمكان الدرّاج أن جيد لديك اجلواب هلذا السؤال ) املطلوب منك اجياد عدد قطع السكر ( ؟ -6

 الصيغة اجلزيئية اجململة للسكاروز: -يُعطى:  
--- 
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