
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 غليزان -ثانوية العقيد عثمان  وزارة التربية الوطنية 

 2023/ 2022السنة الدراسية:   سنة أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجياالشعبة: 

 ساعتين املدة:  في مادة: العلوم الفيزيائية الفصل الثاني  اختبار نموذج 
 

 نقاط(  04) التمرين األول: 

 صحح العبارات التالية إن كانت خاطئة: 

 يتعلق الحجم املولي لغاز بطبيعة هذا الغاز.  .1

تمأل قارورتان لهما نفس الحجم بغازين مختلفين مأخوذين عند نفس الشروط التجريبية. تحتوي القارورتان على كمية من املادة من كل   .2

 غاز مختلفة أحيانا. 

6,02يوجد  .3 ×  من الهيدروجين.  g 1ذرة هيدروجين في عينة كتلتها  1023

 من البروتونات. 𝑚𝑜𝑙 1من االلكترونات على عدد أكبر من البروتونات املوجودة في  𝑚𝑜𝑙 1يحتوي   .4

 حسب مبدأ الفعلين املتبادلين بين جملتين فإن القوتين مطبقتين على إحدى الجملتين.  .5

 جع السطحي األرض ي. كل نقاط األرض متحركة في املر  .6

 يكون مركز عطالة األرض متحركا في املرجع املركزي األرض ي.  .7

 تدور األرض حول نفسها في املرجع املركزي األرض ي.  .8

 نقاط(  08) : الثانيالتمرين 
شخص واقف على أرضية شاحنة تسير على طريق معبد أفقي بسرعة  

𝑉ثابتة   = 60 𝑘𝑚/ℎ  عجالت منها عجلتين أماميتين و    6. للشاحنة

 البقية خلفية متصلة باملحرك. 

 ذكر بما يلي:  .1

 املرجع الغاليلي.  -أ

 نص مبدأ الفعلين املتبادلين  -ب

حركة  .2 ماهي  الشكل،  في  املبين  االتجاه  في  الشاحنة    تتحرك 

 الشخص: 

 .للطريقبالنسبة  -أ

 بالنسبة للشاحنة.  -ب

 . ما هو املسار الذي تشكله القبعة بالنسبة ملرجع مرتبط بالطريق. بعد فترة زمنية من تحرك الشاحنة، فقد الشخص قبعته .3

 .�⃗�𝑇/𝐶  يخضع الشخص ككل جسم بالقرب من األرض إلى القوة .4

 الشخص والتي ينص عليها مبدأ الفعلين املتبادلين. ما هي القوة الثابتة التي يخضع إليها هذا   -أ

 مثل القوتين التي يخضع إليهما الشخص على الشكل.  -ب

𝐶)إذا اعتبرنا الشخص والشاحنة كجملة ميكانيكية   .5 + 𝐿). 

 أعط الترميز للقوتين املتبادلتين بينها وبين األرض.   -أ

 كرها؟ هل هناك قوى أخرى تؤثر على هذه الجملة امليكانيكية؟ أذ -ب

 هل التأثير اإلجمالي لكل القوى املؤثرة معدوم؟ اشرح.  -جـ

 

 



 

 

 نقاط(   08) :الثالثالتمرين 

مادة طبيعية توجد في عدد كبير من املواد الغذائية ذات أصل نباتي وعلى   𝐶  أو فيتامين  حمض األسكوربيك

ليباع في الصيدليات  والفواكه. كما يمكن تصنيعه في مختبرات الكيمياء    الطازجة، الخضرالخصوص في املواد  

 على شكل أقراص.

واألوتار واألسنان... العظام  نمو  على  ويساعد  للجسم،  منشط  للعدوى،  مضاد  مركب  في  وهو  نقصه  ويؤدي 

 التغذية لدى االنسان إلى ظهور داء الحفر.

 .𝐶6𝐻8𝑂6من حمض األسكوربيك ذو الصيغة العامة   𝑚g 500يحتوي قرص واحد على  

 الجزء األول: -

 لحمض األسكوربيك. أحسب الكتلة املولية الجزيئية  .1

 املحتواة في قرص واحد.  حمض األسكوربيكأحسب كمية مادة  .2

 حمض األسكوربيك املوجودة في قرص واحد.أحسب عدد جزيئات  .3

 : الثانيالجزء   -

تشكل إلى  يؤدي  الدواء  هذا  من  واحد  قرص  غاز    𝑚𝐿 90  ذوبان  الكربون من  أوكسيد  التجريبية   𝐶𝑂2  ثنائي  الشروط    في 

(𝜃 = 25 °𝐶 − 𝑃 = 105 𝑃𝑎). 
 .𝑅 وثابت الغازات املثالية   𝑇، درجة الحرارة  𝑃بداللة كل من الضغط   𝑉𝑀أكتب عبارة الحجم املولي   .1

 .𝑉𝑀  أحسب الحجم املولي .2

 أحسب كمية مادة الغاز املنطلق. .3

 : الثالثالجزء   -

من عصير البرتقال على كمية مادة   𝑚𝐿 20)حمض األسكوربيك( حيث يحتوي كأس    𝐶عصير الفواكه غني بالفيتامينات خاصة الفيتامين  

5,7حمض االسكوربيك تقدر بـ   × 10−7 𝑚𝑜𝑙. 

 أحسب كتلة حمض األسكوربيك املوافقة؟  .1

 ؟𝐶ما عدد الكؤوس الواجب شربها لتعويض قرص واحد من الفيتامين   .2

 

𝑀(𝐶)  معطيات: = 12 g/𝑚𝑜𝑙 𝑀(𝐻) = 1 g/𝑚𝑜𝑙 𝑀(𝑂) = 16 g/𝑚𝑜𝑙 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهى املوضوع. بالتوفيق 



 

 

 

 

 

 

 (𝐂)الشخص 

 (𝐒) أرضية الشاحنة

 (′𝐒) الطريق
 (𝐓) األرض

 جهة الحركة

 (𝐋) الشاحنة


