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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                                                                 لوالية النعامة مديرية التربية :

 2018/  03/06 وم :ي                                                                    ابن رشد :ثانوية 
 استدراكياختبار                           وتكنولوجيا االولى جذع مشترك علومسنة  مستوى :

 ســاعة2المدة :                                                                                       العلوم الفيزيائية المادة :

 
 االول :التمرين 

 حزئ االول :
I. نتحصل على تغيرات ال��عةv  لة الزمنLMبدt  لكرية

تتحرك وفق خط مستقيم في الشكل المقابل .
حدد اطوار الحركة زمنيا .مع ذكر نوع الحركة في .1

 كل طور (مع تعليل )
  ان وجدت.لقوة في كل طور  ا حدد خصائص.2
 اوجد المسافة المقطوعة في المجال .3

 

 الثاني :الجزئ 
يمثل الشكل  ( انظر للوثيقة المرفقة ) أوضاع متتالية 

علما أن سلم   ،     40m s = � لحركة جسم تم تسجيلها خ\Lل فواصل زمنية متتالية ومتساوية قدرهـا
 ) cm            50 c m 1 الرسم في الشكل هو ( 

 . 4V   3V   2V  1V احسب قيم ال��عات .1
 التعليل ؟ما طبيعة الحركة مع .2
  1اعط خصائص شعاع ال��عة .3
        1cm: (   بإستخدام سلم الرسم 3M1 M  في الموضع   3   1مثل شعاع ال��عة اللحظية   .4

20 m/s  ( 
 ثم اعط خصائصه ؟  2Mفي الموضع   2مثل شعاع التغير في ال��عة  .5
 مثلها ان وجدت؟  هل الجسم خاضع لقوة  ؟علل ..6
f(t) v بدLMلة الزمن أرسم مخطط ال��عة.7  مناسب . بإستخدام السلم =
 ؟ . t = 0إستنتج !�عة المتحرك عند اللحظة  .8
 إستنتج اللحظة الزمنية التي تنعدم فيها !�عة الجسم  ؟..9

 
 
 

 
 

 اتجاه الحركة
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االولاالول :تمرين التمرين 

am: الول :زئ االولaصل على تغنتحصل على تغيرا
وفق خط مستقرك وفق خط مستق

الحركة زمنطوار الحركة زمنيا .م
ليل )ع تعليل )

 في كل طلقوة في كل طور 
عة في المطوعة في المجال 

 ) أوضاع فقة ) أوضاع متتال
متتالية ومتسامنية متتالية ومتسا
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 التمرين الثاني  :
تفصلهما  .  ; و شحنتيهما  كريتان صغيرتان من نخاع البيلسان ، كتلة كل منهما  

  مسافة  
  بين الكريتين ، ثم شدة الفعل المتبادل الكهربائي   أحسب شدة الفعل المتبادل التجاذبي -1

 . بين الكريتين
 ، ماذا تستنتج؟ أحسب النسبة  -2
 أحسب ثقل كرية نخاع البيلسان بطريقتين مختلفتين .-3

                               -   μ     كتلة اM]رض:   -   المعطيات:
        شدة الجاذبية اM]رضية على سطح اM]رض:        نصف قطر اM]رض:  -

       ثابت الجذب العام: -            ثابت كولوم : - 
 :  لثاثالتمرين ال

فينـتج أكسـيد الحديـد المغناطي�ـ�  )2O(فـي وجـود غـاز ثنـا ئـي اM]كسـجين  )Fe(يحتـرق الحديـد الصـلب 
  )3O2Fe (الصلب

                     :معادلة التفاعل  فنتحصل على
  
مـأخوذا فـي ال`ـ�طين النظـامين  )2O(مـن غـاز  V=8.96L حجـم مـع )Fe(من الحديدm=22.4g كتلة ناخذ 

 من ضغط ودرجة الحرارة 
 .)2O(و  )Fe(أحسب كمية المادة اVMبتدائية لكل من.1
 أعطي جدول التقدم لهذا التحول الكيميائي ..2
 .علل هل يوجد متفاعل محد ؟.3
 MXكم هي قيمة التقدم اLMعظمي .4
 اعط الحصيلة لكمية المادة في نهاية التفاعل ..5
 ؟بسلم مناسب في نفس المعلم xارسم منحنيات المتفاع\Lت والنواتج بدLMلة التقدم .6
مع غاز   )3O2Fe (اعتمادا على البيان كم هي قيمة التقدم التي يتساو فيها اكسيد الحديد .7

    )2O(اكسجين
 الناتجة عند نهاية التفاعل. )3O2Fe(كتلة أكسيد الحديد المغناطي��أستنتج .8

 
 22.4Lm=56g/mol   VFe=16g/mol      MOM=عطى : الحجم المولي ي      

 بالتوفيق 

1
بين

أحسأحسب-22
أحسبأحسب ثقل-33

كت  -   معطيات:المعطيات: am:رض[Mرنصف قطر ا[Mصف قطر ا
لوم : كولوم :

فـي و))FeFe((صـلبالصـلب e::ثلثثالثل

             :عل التفاعل 

Lحجحجـممـعمـع))FeFe(ديد

2O(و و ))FeFe((من لكل من
يميائي .ل الكيميائي .

عل .
في نفسفي نفس المعxدم 

ها اكسيد او فيها اكسيد الحدي

نهاية التفاععند نهاية التفاعل.
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