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التمرين األول:
اختر اإلجابة الصحيحة من العبارات التاية:
 -1السرعة اللحظية لمتحرك  V=54km/hتكون قيمتها ب :m/s
ج36m/s -
ب15m/s -
أ54m/s -
⃗⃗⃗= 𝐹) إذا كان في حالة حركة مستقيمة فإنه يستمر في حركته بسرعة :
( -2جسم ال يخضع ألي قوة 0
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أ -متزايدة

ج  -متناقصة

ب -ثابتة

 -3في الحركة المستقيمة المتباطئة بانتظام يخضع المتحرك لقوة 𝐹 ثابتة لها :
⃗⃗⃗⃗⃗⃗وعكس اتجاه الحركة
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ونفس اتجاه الحركة ب -عكس اتجاه ΔV
أ -نفس اتجاه ΔV

⃗⃗⃗⃗⃗⃗وعكس اتجاه الحركة
ج -لها نفس اتجاه ΔV

om

 -4في الحركة المحنية شعاع تغير السرعة وشعاع القوة لهما :
ج -ليس نفس الحامل
ب -حاملين متعامدين
أ -نفس الحامل
 -5في الحركة الدائرية يكون شعاع السرعة ثابتا فيكون شعاع تغير السرعة :
ج -متغير
ب  -معدوما
أ -ثابتا
 -6في الحركة الدائرية المنتظمة :
ب -يخضع المتحرك لقوة ثابتة ومركزية ج -يخضع لقوة متغيرة .
أ  -ال يخضع المتحرك ألي قوة
التمرين الثاني:
 -Іلدينا عنصر كيميائي 𝑋 مجهول إحدى أنويته هي  𝐴𝑍Xالشحنة الكلية لهذه النواة هي 𝐶 𝑞 = 1,92 × 10−18
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وكتلة هذه النواة هي𝑚𝑋 = 4,008 × 10−26 𝑘𝑔 :

 -1سم كل من 𝐴 و 𝑍 ومـاهو المدلول الكيميائي لهما ؟ وأحسب قيمتيهما.
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 -2أكتب التوزيع اإللكتروني لذرة هذا العنصر ؟.
 -3حدد موقعه في الجدول الدوري .أعط إسمه,وأذكر العائلة التي ينتمي لها ؟
 -4ما هي الشاردة المتوقعة لهذا العنصر؟ ما هو عدد اإللكترونات و البروتونات في هذه الشاردة ؟
−19
𝑒 = 1,6 × 10
يعطى  :كتلة البروتون = 𝑔𝑘  𝑚𝑝 = 𝑚𝑛 = 1,67 × 10−27الشحنة العنصرية 𝐶 :
 - IIلدينا العناصر :الكربون ( ، C(Z=6السليسيوم(  , Si(Z=14الكلور ( , Cl(Z=17الهيدروجين (H(Z=1
 -1أعط تمثيل لويس للجزيئات التالية
. SiHCL3 ، 𝐶𝐶𝑙4
 -2ما هو عدد الثنائيات الرابطة وغير الرابطة في كل جزيء ؟
 -3بالنسبة للجزيء  SiHCL3استنتـج صيغتـه الرمزية  , AXnEmشكله.ثم مثله وفق جيليســـبي ؟
 -4أعط تمثيل كرام للجزيء  SiHCL3؟
التمرين الثالث:
يمثل الشكل األوضاع المتتالية لحركة جسم تم تسجيلها خالل فواصل زمنية متتالية ومتساوية قدرها 𝑠  𝜏 = 0,01سلم الرسم :
𝑚𝑐 .1𝑐𝑚  10
جهة الحركة
𝑀5

𝑀4

𝑀3

𝑀1

𝑀2
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𝑀0

 -1أتمم الجدول التالي :
M4

M2

M3

M1

الموضع
)𝑠(𝑡
)𝑠𝑣(𝑚/
)𝑠𝛥𝑣(𝑚/
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 -2بين طبيعة حركة الجسم مع التعليل .
⃗⃗⃗⃗ في الموضع  𝑀2باستخدام سلم رسم مناسب .
 -3مثل شعاع السرعة اللحظية 𝑣2
 -4مثل شعاع التغير في السرعة ⃗⃗⃗⃗⃗ 2
𝑉∆ في الموضع . 𝑀2
 -5أعط خصائص القوة المؤثرة على الجسم ثم مثلها في الموضع .𝑀2
 -6أرسم مخطط السرعة )𝑡(𝑓 = 𝑣 باستخدام سلم رسم مناسب .
 -7استنتج سرعة الجسم عند اللحظة االبتدائية .
 -8استنتج اللحظة الزمنية التي تنعدم فيها سرعة الجسم .
 -9أحسب المسافة التي يقطعها الجسم من الموضع  𝑀0إلى الموضع  𝑀5وقارنها بالمحسوبة مباشرة من الشكل .
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بالتوفيق والنجاح
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