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  )نقاط  07( التمرين األول :

2الكربونعينة من غاز ثاني أكسيد -1
CO   4,4 =كتلتها g1m   ضغطهاpaP 5

1
عند درجة �10

Ctحرارة  �� 25. 
 .1Vحسب حجمها أ

من غاز مجهول عند نفس درجة الحرارة والضغط  0.2g2m=نضيف للعينة السابقة كتلة قدرها -2
                      . LtotV 4.95= فيصبح حجم المزيج 

2H-    2O-   2N-3NHتعرف على الغاز المضاف من بين الغازات التالية:
 يعطى:    

= 12g/molCM = 16g/molOM  l= 14g/moNM   = 1g/molHM  R= 8.31 S.I  
        

      
                                                                                      P.V= n.R.T

 
 نقاط ) 06(  : التمرين الثاني

 
   .  N3O2, Al4   , CH6  O12H6C ,2أحسب الكتلة المولية الجزيئية للجزيئات التالية : -1  
؟ 4CHمن غاز الميثان   g8أحسب كمية المادة الموجودة في  -2   
 ؟ 4CHمن غاز الميثان   g8في ما هو عدد األفراد الكيميائية الموجودة  -3   

  g/molHM       ،=16 g/molOM  ،=14 g/molNM 1 =      :يعطى
23= 6,023. 10A= 27 g/mol   , NAlM ، =12 g/molCM  

 
  نقاط ) 07(  : التمرين الثالث

 
رتفاع إمدار دائري على في كتشافات مهمة في الفضاء، وهو يدور حول األرض إسمح تلسكوب هابل ب

.كتلته  ثابت 
kg1000t=1عطى:ي

 كتلة الألرض: 
 نصف قطر األرض: 
ثابت الجذب العام: 

ستنتج قوة الجذب المطبقة من إحسب قوة الجذب المطبقة من األرض على التلسكوب هابل، ثم أ.1
 التلسكوب على األرض.

مثل هاتين القوتين على رسم..2
 ية األرضية نعتبر أن قوة الجذب المؤثرة على التلسكوب تساوي قوة ثقله. أوجد عبارة الجاذب.3

.و ، ، بداللة 
رتفاع هابل، ثم احسب ثقله على هذا االرتفاع.إعلى حسب أ.4

**                  أستاذ المادة : صافي عبد القادربالتوفيق والنجاح**
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1Vحسب حجمهاحسب حجمها أأ
نضيف للعينةنضيف للعينة الساب-2

L5 5حجم المزيج صبح حجم المزيج 
ى الغاز المضافف على الغاز المضاف من

CM= 16g/mol6g/mol
    P.V= n.R.TP.V= n

ط )نقاط )0

للجزيئات التاليئية للجزيئات التالية :
من غاز المن غاز الميثانg88في 

من غازمن غاز gg88في في جودة 
=16 g=1OOMM  ،  ،g/molmol

= 27 g/= AlAMM،ol

مدار دمدار دائرفي في رضول األرض 

 المطبقة من جذب المطبقة من 

ضية 

1as.ency-education.com

http://1as.ency-education.com/



