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                                                                              2012/2013ثانویة حفصة أقبو      
  ع ت ج1: المستوى 

   الفصل الثالث في العلوم الفیزیائیة اختبار
  .التمرین الثاني بینھ وبینار یختلال،   1St4و  1St3التمرین الرابع خاص لألقسام  :مالحظةّ 

  :التمرین األول  

I(  نحضر محلول( S )  بإذابة كتلة m = 31.5 g    من كبریتات النحاس الالمائیةCuSO4  1في حجمL  من الماء
 .المقطر 
 ؟ ( S )لي للمحلول موثم التركیز ال الكتليأحسب التركیز  -1
 ماھي الطریقة العملیة المتبعة لتحضیر ھذا المحلول ؟ -2

II(  نحضر محالیآل( S1 )  ,( S2 )  ,( S3 )  ,( S4 )  بنفس الطریقة ، و ذلك بإذابة كتل مختلفة من كبریتات النحاس
 :الالمائیة في حجوم مختلفة من الماء المقطر فنحصل على الجدول التالي 

  S1  S2  S3  S4  المحلول
  0,01  0,02  0,03  0 ,04  (mol/L) التركیز المولي

  800 600  400  200  ( ml ) حجم المحلول 
 .من الماء المقطر  200 ml ( S1 ) نضیف للمحلول   -1

 سمي ھذه العملیة ؟ ما الھدف منھا ؟ت كیف  ) أ
  احسب تركیز المحلول الجدید ؟  ) ب

  .ا مجمھاح V2   ،V3على الترتیب و امتركیزھ C3و  C2ولتكن . ( S3 ) لمع المحلو ( S2 )نمزج المحلول  - 2       

 =C                       :أثبت أن تركیز المحلول الناتج یعطى بالعالقة ) أ            
���������
  احسبھ ؟ثم   . �����

  . (S4 ) انطالقا من المحلول C=0 ,008mol /L نرید الحصول على تركیزه  -3      
 واجب إضافتھ ؟الماء الھو حجم  ما          
           M(Cu)=63,5g/mol    ;     M(S)=32g/mol ;    M(O)=16g/mol :المعطیات

    :التمرین الثاني      
I( بـ  المسمىالتجاري الھیدروجین محلول حمض كلور قارورة  تحمل« Esprit de sel » بطاقة ال"روح الملح "  أو

 :تالیة ال
 ؟chlorhydrique) (Acide و (Esprit de sel)ما الفرق بین االسمین  .1
   ما معنى عالمة الخطر المبینة على البطاقة؟ .2

II (  اراد األستاذ التحقق من (P)  درجة نقاوة المحلول التجاري فقام بتجربة 

  C0=10,5mol/l: خاللھا استنتج تركیز الحمض في المحلول  من
من  100mlالموجودة في النقي لحمض كلور الماء  mأحسب الكتلة  .1

  .ھذا المحلول 
 الھیدروجینمن محلول حمض كلور  100mlكتلة  ’m أحسب  .2

 .التجاري 
ماذا .  المعطاة في البطاقةوقارنھا مع  (P)لنقاوة ا درجة أحسب .3

 ؟تستنتج 
 

  :التمرین الثالث



 

 1,08gحوجلة ونضیف لھ نضعھ في   ،
  .یحدث تحول كیمیائي فینطلق غاز الھیدروجین كما نالحظ إرتفاع درجة الحرارة 

 Al +   H3O
+                Al 3+ + H2 

 

 .التفاعل 
896 ml ،  1أحسب حجمmol الھیدروجین  من

 ستوكیومتري ؟ال حقق المزیج االبتدائي الشرط
 n(Al) = f(x)  , n (H 

 .من األرض    mA=500Kgكتلتھ 

 . (x)،قوتي جذب كل من الشمس و األرض للقمر بداللة 

1cm → . 

 . (x)قیمة الجاذبیة على بعد 

2 

، C=0.6mol /Lتركیزه  مائي لكلور الھیدروجین
یحدث تحول كیمیائي فینطلق غاز الھیدروجین كما نالحظ إرتفاع درجة الحرارة 

  :ننمذج التفاعل بالمعادلة التالیة 
                                                                                               

 .المنطلق الھیدروجینبي لقیاس حجم غاز یتجر تجھیز
 .كتابة حالة كل نوع كیمیائي بوازن المعادلة الكیمیائیة 

 .ستوكیومتري ؟ علل  االبتدائي
 :قدم التفاعل مستنتجا منھ 

 .المحد المتفاعل و  
التفاعل  عند نھایةأحسب كمیات المادة لمختلف األنواع الكیمیائیة 
ml 896فاعل ھو إذا كان حجم غاز الھیدروجین المنطلق عند نھایة الت

 . ؟ شروط التجربة نظامیة 
حقق المزیج االبتدائي الشرطلیاستعمالھا  الزمةال الموجود بالزیادةماھي كتلة المتفاعل 

n (H3O ,: في نفس المعلم انشئ البیانات
+) =g(x) , n(H2) = h(x)   

  M(Al)=27g/mol : المعطیات                                       

كتلتھ   (A)ارسل قمر اصطناعي لدراسة حركة الكواكب في المجموعة الشمسیة ،

 .من مركز األرض  (x)ستقر على بعد 
 .مراكز كل من االرض،القمر و الشمس على استقامة واحدة

 .  D = 15.10+7 Km:البعد بین مركزي االرض و الشمس ھو 
MS=1,99.10+30 . 

MT=5,98.10+24  . 

G = 6,67.10-11 N.m2.Kg 

F�� �	⁄ ���F	و �⁄ ،قوتي جذب كل من الشمس و األرض للقمر بداللة   	
(x)  . 

��F:  استنتج قیمة كل من �	⁄ ���F	و �⁄ . 

→القوتین بالسلم  علیھمثل انقل على ورقة اإلجابة الشكل و 2N ∶
قیمة الجاذبیة على بعد  gxقیمة الجاذبیة على سطح األرض و 

��: الشكلتكتب على بین ان العالقة بینھما  � �� ���� �
�

 . 

                                               

مائي لكلور الھیدروجین حلولم من ml 100 نأخذ
یحدث تحول كیمیائي فینطلق غاز الھیدروجین كما نالحظ إرتفاع درجة الحرارة , من مسحوق األلمنیوم 

ننمذج التفاعل بالمعادلة التالیة 
                                                                                    

+ H2O        
تجھیزبالرسم  اقترح .1
وازن المعادلة الكیمیائیة  .2
االبتدائيھل المزیج  .3
قدم التفاعل مستنتجا منھ أنشأ جدول ت .4

 التقدم النھائي   - أ
أحسب كمیات المادة لمختلف األنواع الكیمیائیة   - ب

إذا كان حجم غاز الھیدروجین المنطلق عند نھایة الت .5
شروط التجربة نظامیة ھل . المنطلق 

ماھي كتلة المتفاعل  .6
في نفس المعلم انشئ البیانات .7

                                       

  :التمرین الرابع

لدراسة حركة الكواكب في المجموعة الشمسیة ،
  : علما ان
ستقر على بعد یالقمر  �
مراكز كل من االرض،القمر و الشمس على استقامة واحدة �
البعد بین مركزي االرض و الشمس ھو  �
 Kg 30+كتلة الشمس  �
 Kg 24+كتلة األرض  �

Kg-2.ثابت الجذب العام  �

  
	قیم  عبر عن )1
(احسب قیمة   )2

استنتج قیمة كل من )3
انقل على ورقة اإلجابة الشكل و )4
قیمة الجاذبیة على سطح األرض و  g0لتكن  )5

بین ان العالقة بینھما 

                                             
 


