
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 06/03/2018 یوم :                                                          مدیریة التربیة :لوالیة النعامة              

  ابن رشد  ثانویة :

                                                 سنة اولى جذع مشترك علوم وتكنولوجیا                            مستوى : 

 ســــــــاعة 2                                                                           المدة :       المادة : العلوم الفیزیائیة

 

I. (المیكـــــــانیك) جزئ خاص بالفیزیاء 

  مخیم على المنطقة  شغل سائق شاحنتھ التي محركھا مرتبط بالعجالت الخلفیة الثلجفي صباح كان 

 واذ بالشاحنة التتقدم  :

 عرف مبدأ الفعلین المتبادلین ؟ -1

 مثل القوى المطبقة على عجالت شاحنة؟فسر لماذا لم تتقدم الشاحنة  ؟ -2

 اذا كنت مكان سائق وكان عندك لوحة این ستضعھا (عجلة امامیة ام خلفیة )؟مع تعلیل ؟ -3

  مثل القوة المطبقة على العجالت ؟بحركة مستقیمة منتظمةتحركت الشاحنة وبدات في السیر  -4

 من ھي القوة التي سببت الحركة ؟ -5

  :جلید فوق شاحنة ابیھم لما نظفو سطح الشاحنة من الثلج لكن مع الصباح اصبح رجل ثلجيكان ابناء السائق قد صنعو 

 عرف المرجع الغالیلي ؟ -6

  ؟مرجع غالیليھل نعتبر الشاحنة  -7

 ماطبیعة حركة الرجل الجلیدي بالنسبة للشاحنة ؟ -8

 ماطبیعة حركة الرجل الجلیدي بالنسبة لسطح االرض ؟ -9

 توقفت الشاحنة فجأتا فھل سیتوقف الرجل الجلیدي ؟علل ؟ -10
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II. ( المادة وتحوالتھا) جزئ خاص بالكمیاء 

 : الكتلة المولیة الجزیئیة  

1( Fe2(SO4)3           2       (NH4)2Fe(SO4)2-6H2O(         3      (     NH4)2SO4( 

   علما :3 -2 -1احسب الكتلة المولیة الجزیئیة للمركبات  -1
M(H)=1g/mol ; M(N)=14g/mol ; M(Fe)=55.85g/mol ; M(S)=32g/mol ; M(O)=16g/mol  

  البروتوكول التجریبي لتحظیر محلول انطالقا من كتلةm:  

    Fe2(SO4)3  من كبریتات الحدید الثنائي  C=0.5mol/l  تركیزه V=100mlنود تحظیر محلول حجمھ 

 ؟اكتب الخطوات  لتحظیر ھذا المحلول مع ذكر المراحل واالدوت االزمة لذلك  -2

 : كمیة المادة في الغازات 

   VM=25l/mol وان الحجم المولي ھو  C4H10اذا علمت ان الصیغة العامة لغاز القارورة التي في منزلك ھي 

  ؟ n  احسب كمیة المادة m=100gیزن الغاز  -3

  الذي سینطلق من ھتھ الكتلة ؟ Vgاحسب حجم الغاز -4

 : الدراسة تجریبیة 

   C6H8O6  الذي صیغتھ العامة Cكنت تشعر بالتعب في فصل الشتاء ونصحك الطبیب بفیتامین 

   m=500mg=0.5g   التي یقصد بھا ان كتلة القرص الواحد ھي500مكتوب على العلبة 

 قرص واحد وانتظرت حتى ذوبانھ ثم شربتھ    V0=100mlوضعت في كاس كمیة من الماء قدرھا 

  الموجودة فیھ ؟ n ؟ ثم احسب كمیة المادةCلفیتامین   M كم ھي الكتلة المولیة الجزیئیة  -5

 في القرص الواحد ؟  Nكم ھو عدد الجزیئات  -6

  الذي كان في الكاس الذي شربتھ ؟ C0 احسب التركیز المولي -7

 قرص في حوجلة Xفاذاب   m=500mgاراد مختص ان یجري تحلیل للعبة التي اشتریتھا حتى یتاكد من صحة 

  C1=0.1mol/l بغیة الحصول على تركیز  V1=200 mlعیاریة 

 لمذابة ؟ اXاستنتج عدد االقراص ؟C1=0.1mol/lاالزمة للحصول على التركیز mاحسب  الكتلة  -8

ولم یبقى لھ قرص  C2=0.01mol/l انھ الیحتاجھ بل یحتاجC1=0.1mol/l اكتشف المختص بعد ان حظر التركیز

  C2=0.01mol/lلتحظیر التركیز 

  ؟Fطبعا فكر مثلك وھو عملیة التخفیف اشرح ھتھ العملیة باختصار ؟كم ھي قیمة معامل التمدید  -9

   اذا كان الحجم الذي یرید صنعھ ھو C2=0.01mol/l الذي ناخذه للحصول على التركیز V1ماھو الحجم  -10

V2=250 ml ؟استنتج حجم الماء المضاف VH2O ؟ 

 معطیات
M(H)=1g/mol ; M(C)=12g/mol ; M(O)=16g/mol; NA=6.023×1023 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne



