السنة الدراسية 0202 / 0202 :

ثانوية سي يوسف بولخروف ـ الشفة

المدة  0 :سا

المستوى  2 :ج م ع تك
امتحان الفصل األول في مادة العلوم الفيزيائية

انزمشٔه األَل :
رحهق طبئشح ػمُدٔخ ػهّ اسرفبع مؼٕه مه سطح األسض ثسشػخ ثبثزخ َفق مسبس أفقٓ  ،ػىذ نحظخ صمىٕخ
نألصمىخ ٔسقط جسم

دَن قزفً  ،وسجم حشكخ انجسم

وؼزجشٌب مجذأ

ثُاسطخ رجٍٕض مىبست ػهّ سطح األسض فىزحصم ػهّ

s

انشكم ـ  1ـ فٓ انُثٕقخ انمشفقخ انممثم نهمُاضغ انمززبنٕخ نهجسم خالل فزشاد صمىٕخ مزؼبقجخ َ مزسبَٔخ

𝝉
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 /1ػشف انمشاجغ انؼطبنٕخ َ اركش أوُاػٍب (دَن رؼشٔفٍب)

xa

 /2مب ٌُ انمشجغ انزْ رمذ فًٕ دساسخ انحشكخ ؟ ٌم ٔؼزجش ػطبنٕب ؟ ػهم ٌ ،م ٔمكه اػزجبس انطبئشح مشجؼب ػطبنٕب؟ ػهم
،

 /4احست انسشػخ انهحظٕخ فٓ انمُاضغ

َ ،

m
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 /5حذد قٕمخ انزغٕش فٓ انسشػخ انهحظٕخ فٓ انمُضؼٕه

ثم مثم أشؼزٍب ثبسزؼمبل انسهم :
َ

 ،مبرا رالحظ ؟

 / 6مبرا رسزىزج فٕمب ٔخص انقُح انمطجقخ ػهّ انجسم؟ مثهٍب كٕفٕب فٓ انمُضؼٕه
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 /7أسقط مُاضغ انجسم َفق انمحُسٔه األفقٓ )
 /8احست انمشكجخ األفقٕخ

َ انشبقُنٕخ

(َ انشبقُنٓ )

َ

( ثم اسزىزج طجٕؼخ انحشكخ َفق ٌزٔه انمحُسٔه

نهسشػخ انهحظٕخ فٓ انمُضؼٕه

َ

 ،ثم اسزىزج سشػخ انطبئشح

 / 9اسزىزج انمذح انضمىٕخ انمسزغشقخ نجهُؽ انجسم سطح األسض

انزمشٔه انثبوٓ:
إنٕك انزمثٕالد انزبنٕخ  ،فإرا ػهمذ أن

ثبثذ أجت ػه األسئهخ انزبنٕخ:

 / 1اركش وُع َ طجٕؼخ انحشكخ فٓ كم حبنخ مه انحبالد انثالثخ انمُضحخ فٓ انشكم أػالي
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 /11ػشف انمذِ ثم احست قٕمزً

 / 2مب ٌٓ انحبالد انممكىخ انزٓ رغٕش فٍٕب انقُح :
أ  /ارجبي َ مىحّ شؼبع انسشػخ فقط
ة  /طُٔهخ شؼبع انسشػخ فقط
/ 3إرا كبوذ قٕمخ انسشػخ ثبثزخ فٓ انحبنخ األَنّ فمب ٌٓ ممٕضاد شؼبع انزغٕش فٓ انسشػخ انهحظٕخ ػىذئز؟
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انزمشٔه انثبنث :
 /1ػىصش كٕمٕبئٓ

ٔمكىً أن ٔزحُل إنّ شبسدح

اكمم انجذَل انممثم فٓ انشكم ـ  2ـ

رُصٔؼٍب ااإلنكزشسَوٓ

ػهّ انُثٕقخ انمشفقخ ( مغ رُضٕح انطشٔقخ انمزجؼخ)
 /0تتحد ذرة العنصر
 / 3نعتبر الذرتين

من ذرات الكلور

مع عدد

لتشكل جزيئا  ،اوجد صيغته الجزيئية المجملة ثم مثله حسب لويس

حيث :

s

أ  /ماذا تمثل هاتين الذرتين ؟ علل

m

ب  /إذا علمت أن كتلة ذرة العنصر

 ،احسب العددين

تقدر بـ

و

xa

ج استنتج العدد الشحني

علما أن مجموع توتترونات هذين العنصرين :

المعطيات :
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 / 4اعط الصيغة المفصلة للجزيئات التالية:

| |
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تعاد هذه الوثيقة مع ورقة اإلجابة

اإلسم و اللقب ........................................... :

سلم المسافات :
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الشكل ـ  2ـ (خاص بالتمرين األول )

موقعه في الجدول الدوري
التوزيع اإللكتروني
لذرة العنصر X

s
.............

رقم السطر
.............

العدد الشحني

اسم العنصر

رقم تكافئه كهروسلبي أم

رقم العمود

.............

ال

.............

.............

.............

.............
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....................................................

..................................................
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شحنة الذرة

شحنة الشاردة

الشكل ـ  0ـ (خاص بالتمرين الثاني )
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