
en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

 

   2من  1صفحة   
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 -بقاالمتقن سا -ثانوية مروانة            وزارة التربية الوطنية       

                        2023فيفري  19              فرض في مادة : العلوم الفيزيائية  

 سا  02المدة : 

 االسم و اللقب: .............................

 العالمة: ..................

 التمرين األول :
 لبضائعلنقل اكبة مرمع والده في  السفر تلميذ في السنة أولى ثانوي في اول يوم من ايام العطلة الشتوية قرر أكرم  وهو  

ن مومحاولة ،  الرحلةاكل أثناء سيرهم ما عكر  قليال جو مش واجهوا عدة  طريقهم الى والية سطيف  في، مابين الواليات 

ن م طلب االستاذ ،درسوه في القسم انطالقا مما اكل و ايجاد حلول  علمية التعرف على المش طرف استاذ العلوم الفيزيائية 

 يلي:المشاكل التي صادفها خالل تنقله وكانت كماأحد أكرم سرد 

ة السيار هوالد أن يوقفأمامهم فاضطر دون  انتباه  عبر طفل صغير  يسرعة وسط المدينة إلى  بينما وهم في الطريق 

 بقوة.فجاة و 

𝑭𝟏. ماهي الجملة المسؤولة عن انطالق الشاحنة والتي تطبق القوتين 1
⃗⃗ ⃗⃗ 𝑭𝟐و   

⃗⃗ ⃗⃗ في وضعية    

 ....................................االنطالق؟

فية الدفع، أمامية الدفع، حدد نوع الدفع للشاحنة )خل. 2

 ..........................................................................الدفع(.رباعية

 . ذكر بنص مبدأ األفعال المتبادلة.3

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

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

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

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

 في وضعية التوقف 𝑹𝟏و𝑹𝟐على العجالت  والقوة المسببة لها  القوى المسؤولة عن توقف الشاحنة. مثل 4

 )مع احترام الترميز "متأثر/مؤثر"(. 

 

 

 

 

 

 التي يمكن مشاهدة أثرها في حياتنا اليومية األفعال المتبادلة أذكر. 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................. 
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 التمرين الثاني :
 حمض الستريك أو حمض الليمون أو ملح الليمون هو حمض عضوي ضعيف ، 

لقرن الثامن ميالدي،حافظة طبيعية اكتشفه العالم جابر ابن حيان في ا مادةك يستعمل   

مسحوق بلوري أبيض ناعم يستعمل إلضافة مذاق حمضي لألطعمة نوهو عبارة ع   

   حيث يعتبر كعنصر أساسي في صناعة العصائر  المشروبات و

 .  𝑪𝟔𝑯𝟒𝑶𝟕 لنوع الكميائي كمايلي :لهذا ا  المجملةتعطى الصيغة 

 :اعط مفهوم كال من العنصر والنوع -1

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

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

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

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

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

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

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

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

 :المركبحدد عدد ذرات العناصر المشكلة  لهذا  -2

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

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

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

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

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

   يتواجد في الطبيعة على شكل ثالثة نظائر:من بين العناصر المشكلة لهذا المركب عنصر الكربون والذي   -3
 𝑪𝟔

𝟏𝟐 𝑪𝟔      /         بنسبة           
𝟏𝟑 𝟔    بنسبة          𝑪   /     بنسبة          

𝟏𝟒 

 gو الـ   Kgثم بالـ  Umaبوحدة  𝑪𝟔لعنصر الكربون  الذرية أحسب الكتلة  .أ

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

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

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

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

      

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

.... 

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

.... 

 :𝑪𝟔الكتلة المولية  لعنصر الكربون  . استنتجب

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

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

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

 

 أعط مفهوم الكتلة المولية الجزيئية :   -أ-4

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

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

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

 حمض الستريك.لحسب الكتلة المولية الجزيئية ا -ب  -4

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

....... 
 ن5
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𝒎نذيب كتلة   - = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑲𝒈    حجم من مسحوق حمض الستريك في𝑽 = 𝟑𝑳  قصد تحضير مشروب منزلي  من الماء المقطر  . 
.حمض الستريكمن  كمبة المادة الموجودة في هذه الكتلة.  أحسب أ  

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

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

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

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

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

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

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

المحتواة في العينة المذابة ؟ج. استنتج عدد الجزيئات   

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

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

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

 د. أحسب كمية المادة الموجودة في حجم الماء المقطر المستعمل للتحضير ؟
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

................. 
 استنتج عدد جزيئات  الماء الموجودة في الحجم المستعمل  -ه

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

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

 
𝑴ሺ𝑯ሻ         يعطى:  = 𝟏𝒈 𝒎𝒐𝒍Τ                    𝑴ሺ𝑶ሻ = 𝟏𝟔𝒈 𝒎𝒐𝒍Τ                    𝑴ሺ𝑪ሻ = 𝟏𝟐𝒈 𝒎𝒐𝒍Τ 

𝜌𝑒𝑎𝑢 =1000 𝑔/𝑙 
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 االجابة النموذجية لفرض الثالثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية

 التمرين االول :

𝑭𝟏. ماهي الجملة المسؤولة عن انطالق الشاحنة والتي تطبق القوتين 1
⃗⃗ ⃗⃗ 𝑭𝟐و   

⃗⃗ ⃗⃗  سطح األرض.في وضعية االنطالق؟    

 الشاحنة أمامية الدفع .. حدد نوع الدفع للشاحنة )خلفية الدفع، أمامية الدفع، رباعية الدفع(. 2

 . ذكر بنص مبدأ األفعال المتبادلة.3

�⃗⃗� 𝑨بقوة   𝑩على  𝑨إذا أثرت جملة ميكانيكية   𝑩Τ   فإنه في نفسة اللحظة الزمنية تؤثر𝑩  على𝑨  بقوة�⃗⃗� 𝑩 𝑨Τ   حيث�⃗⃗� 𝑨 𝑩Τ = −�⃗⃗� 𝑩 𝑨Τ 

)مع احترام الترميز في وضعية التوقف  𝑹𝟏و𝑹𝟐. مثل القوى المسؤولة عن توقف الشاحنة والقوة المسببة لها  على العجالت 4

 (."متأثر/مؤثر"

 

 

 

 

   

 

 التمرين الثاني :
 

 

 حمض الستريك أو حمض الليمون أو ملح الليمون هو حمض عضوي ضعيف يوجد في الموالح، 

القرن الثامن ميالدي، وهو عبارة عنو هو مادة حافظة طبيعية اكتشفه العالم جابر ابن حيان في   

مسحوق بلوري أبيض ناعم يستعمل إلضافة مذاق حمضي لألطعمة و المشروبات حيث يعتبر   

 المشروبات  كعنصر أساسي في صناعة  
1-   
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