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 نقاط(  04) :األول   التمرين

 يتعلق الحجم املولي لغاز بطبيعة هذا الغاز. ال : خطأ .1

ن مأخوذين عند نفس الشروط التجريبية. تحتوي القارورتان على كمية من  : تمأل قارورتان لهما نفس الحجم بغازين مختلفيخطأ .2

 . متساوية دومااملادة من كل غاز 

 . صحيح .3

 من في الشروط التجريبية.  𝑚𝑜𝑙 1الحجم املولي هو حجم  : خطأ .4

 القوتين مطبقتين على الجملتين كل واحدة على حدى.  : حسب مبدأ الفعلين املتبادلين بين جملتين فإنخطأ .5

 في املرجع السطحي األرض ي.  ساكنة: كل نقاط األرض خطأ .6

 كزي األرض ي. في املرجع املر  ساكنا: يكون مركز عطالة األرض  خطأ .7

 . صحيح .8

 ( نقاط 08) التمرين الثاني: 

   هو كل جسم صلب ساكن أو يتحرك بحركة مستقيمة منتظمة.  املرجع الغاليلي:  -أ .1

، بحيث  �⃗�𝐵/𝐴بقوة    𝐴تؤثر على الجملة    𝐵، فإن الجملة  �⃗�𝐴/𝐵بقوة    𝐵على جملة    𝐴إذا أثرت جملة    مبدأ الفعلين املتبادلين:  -ب

   الشدة، متعاكستان في االتجاه وآنيتان.يكون لهما نفس الحامل، نفس 

 حركة مستقيمة منتظمة.   بالنسبة للطريق: -أ .2

 ساكن.   بالنسبة للشاحنة: -ب

 مسار منحني.   مسار القبعة: .3

تمثل فعل سطح   يخضع لها الشخص: تحديد القوة التي   -أ .4

   .�⃗�𝑆/𝐶الشاحنة  

 تمثيل القوى املؤثرة على الشخص:  -ب

 .�⃗�𝑆/(𝐿+𝐶)و �⃗�𝑇/(𝐿+𝐶)  تحديد الترميز الجديد:  -أ .5

 تحديد القوى األخرى:  -ب

 دة )غير زلجة(. قوة االحتكاك ألن األرض معب -

 الشاحنة التي تبدلها. قوة دفع  -

 نعم معدوم، ألن حركة الشاحنة مستقيمة منتظمة.  التأثير اإلجمالي لكل القوى:   -جـ

 ( نقاط 08) التمرين الثاني:   

 الجزء األول: -

 ألسكوربيك: حساب الكتلة املولية لحمض ا  .1

𝑀(𝐶6𝐻8𝑂6) = 6𝑀(𝐶) + 8𝑀(𝐻) + 6𝑀(𝑂) = 𝟏𝟕𝟔 𝐠. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 
 في قرص واحد: حساب كمية املادة املحتواة  .2

𝑛 =
𝑚

𝑀(𝐶6𝐻8𝑂6)
=

500 × 10−3

176
= 𝟐, 𝟖𝟒 × 𝟏𝟎−𝟑 𝒎𝒐𝒍 

 حساب عدد جزيئات حمض األسكوربيك:  .3

𝑁 = 𝑛 × 𝑁𝐴 = 2,84 × 10−3 × 6,02 × 1023 = 𝟏𝟕, 𝟎𝟗 × 𝟏𝟎𝟐𝟎 𝒏𝒐𝒚𝒂𝒖 
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 : الثانيالجزء   -

 :𝑽𝑴عبارة الحجم املولي   .1

𝑉𝑀 =
𝑅. 𝑇

𝑃
 

 : 𝑽𝑴حساب الحجم املولي  .2

𝑉𝑀 =
8,31 × (25 + 273)

105
= 24,76 × 10−3 𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

 منه: 

𝑽𝑴 = 𝟐𝟒, 𝟕𝟔 𝑳/𝒎𝒐𝒍 
 حساب كمية مادة الغاز املنطلق:  .3

𝑛 =
𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝑀
=

90 × 10−3

24,76
= 𝟑, 𝟔𝟑 × 𝟏𝟎−𝟑 𝒎𝒐𝒍 

 : الثالثالجزء   -

 حساب كتلة حمض األسكوربيك: .1

𝑚 = 𝑛 × 𝑀(𝐶6𝐻8𝑂6) = 5,7 × 10−7 × 176 = 0,1 × 10−3 𝑔 

 أي: 

𝒎 = 𝟎, 𝟏 𝒎𝐠 
 حساب عدد الكؤوس:  .2

𝑥 =
500

0,1
= 𝟓𝟎𝟎𝟎 
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