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       التمرین األول(10 نقطة) :

  .، نعتبر أن الجزء الذي تتم فیھ دراستنا  مستقیماتتحركان فوق الطریق السریع  (B)و   (A) لدینا سیارتین     

  یمثالن التصویر المتعاقب) 2(و ) 1( لین، الشك حركة السیارتینتسجیل تم مثبتة على الطریق بواسطة كامیرا رقمیة      

  .على الترتیب  (B) نقطة من السیارة و (A) ةسیارنقطة من الل ms τ 1 = فواصل زمنیة متساویة و متتالیة قدرھا  خالل      

  

1m                         1c m 

  

  

  جھة الحركة            

  

  

  

  

 

                     حدد طبیعة حركة كل سیارة مع التعلیل) 2(و ) 1(اعتمادا على الشكلین  -1

            .احسب السرعة المتوسطة لكل سیارة بین لحظة بدایة التسجیل و لحظة نھایتھ  -2

 انقل الجدول التالي على ورقة اإلجابة ) 2(و ) 1(اعتمادا على الشكلین نعتبر مبدأ األزمنة لحظة بدایة التسجیل،   -3

            :أكملھ  ثم

  

       vB = g(t)و     vA = f(t) :  نفس المعلم المنحنیین ورقة میلیمتریة و في ارسم  على -4

  :اعتمد على السلم التالي    

   بالنسبة للزمن                                     :  

 النسبة للسرعةب: 

  .  سیارة عند بدایة التسجیلاعتمادا على المنحنیین أوجد سرعة كل  -5

  القوة المطبقة على كل سیارة خالل حركتھا؟محصلة ماذا یمكنك قولھ بخصوص  -6

اإلفراط في ، فأي من السائقین قد ارتكب مخالفة  km.h-1 80ھي  المسموح بھا في ھذا الطریق  السرعة القصوى -7

   السرعة المفرطة علل جوابك؟

 

   ."شیئان ال حدود لھما  الكون و غباء اإلنسان ، مع أنني لست متأكدا من األول :"  نقال اینشتای

محمد بن مساھل ثانویة              2019/2018: السنة الدراسیة  

لفصل األول في مادة العلوم الفیزیائیةل الفرض األول  

ةســـاع: المــــــــــــــدة سنة أولى جذع مشترك علوم                                                      : المستوى   

M4  M3  M2  M1  M0  الموضع  

 t (ms)الزمن           

  (A)سرعة السیارة           

vA (m.s-1) 

  (B)سرعة السیارة           

VB (m.s-1)  

1cm                0.5 ms 
1cm              2.5 m . s-1 

)01(الشكل   

)02(الشكل   
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  بالتوفیـــــــــق 

 ):نقاط 4.5(التمرین الثاني

   ماء  : ، حیث تحتوي كل قارورة على سائل معین من بین السوائل التالیة) 3(إلى ) 1(لدینا ثالث قارورات مرقمة من    

  ن التجارب لخصتم، و بغیة التعرف على محتوى كل القارورة نقوم بمجموعة ماء معدني غازي  -ماء البحر -مقطر

  :في الجدول التالي   

  رقم القارورة           

  

  الكاشف المستعمل

  

)1(  

  

)2(  

  

)3(  

  ظھور اللون األزرق  ظھور اللون األزرق  ظھور اللون األزرق  كبریتات النحاس الجافة

  شيء یحدث  ال  راسب ابیض  راسب ابیض  محلول نترات الفضة

  ال یحدث  شيء  حدوث تعكر  ال یحدث  شيء  رائق الكلس

 محلول نترات الفضة/ كبریتات النحاس الجافة   :باستعمال الكواشف التالیة الكشف عنھ  دما ھو النوع الكیمیائي المرا -1

    ؟رائق الكلس  / 

     .استنتج محتوى كل قارورةاعتمادا على نتائج الجدول  -2

 على الترتیب،   7.4  /  6.6  / 7,0: أعطى القیم  موجودة في القارورات السابقة للمحالیل الPH   إن قیاس قیمة  -3

     . )حمضي أو قاعدي أو معتدل ( طبیعة كل محلول  إذن استنتج 

  ) :نقاط 550.(التمرین الثالث 

  

  :  التالیة الكلمات مستعمال بما یناسبھا على ورقة اإلجابة ثم  أكمل الفراغات  التالیةالفقرة انقل   :الجزء األول 

   نصف قطر الذرة /   موجبة  /   معتدلة  / اتننیوترو /  وكلیوناتین /   سالبة  /  نصف قطر نواتھا  /  بروتونات( 

 ) بنیة فراغیة / االلكترونات / 

و ھي .........، و النواة بدورھا تتكون من  الشحنة .......تدور حولھا الكتروناتالشحنة  .........تتكون الذرة من نواة " -

اكبر بكثیر من ...............، إن كتلة .............. لھا شحنة ...............و..................لھا شحنة  .............:نوعان 

نصف قطر النواة و نصف  نالمقارنة بی، و عند  نواتھا عملیا متمركزة في الذرةلھذا نقول أن كتلة   ......................كتلة

  ". ..................لھذا نقول أن للذرة.................اكبر بكثیر من .....................نجد أن  قطر الذرة 

  

  :انيالجزء الث     

��الكربون بالرمز  یرمز لنواة   
��   :  

  و ماذا یمثالن ؟ 12و  6العددین ماذا یسمى  -1

  .تركیب نواة الكربون ستنتجأ -2

   .احسب كتلة نواة الكربون -3

  .احسب شحنة نواة الكربون  -4

  : المعطیات

��   :  نالنیوتروكتلة البروتون مساویة بالتقریب لكتلة  - ≈ �� = 1,67	 × 10−27	�� 

��      : اإللكترونكتلة  - = 9,1	 × 10−31	�� 

�     :البروتون شحنة  - = 1,6	 × 10���� 

−�     : اإللكترونشحنة  - = −1,6	 × 10−19� 

  انتھى و حظ سعید 

   ."شیئان ال حدود لھما  الكون و غباء اإلنسان ، مع أنني لست متأكدا من األول :"  نقال اینشتای 
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