
2022/2021اختبار الفصل الثاني   العام الدراسي  ثانوية ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ساعتان 3مادة العلوم الفيزيائية      الشعب: رياضيات + تقني رياضي + علوم تجريبية   المدة:

التمرين األول: 
والتً تعبر عن درجة النقاوة  120قارورة من الخل التجاري تحمل القراءة  - 1

(CH3COOHمن حمض االٌثانوٌك  12gمن المحلول تحتوي على  100g) كل 

  ρ=1050 g/L الحجمٌة  لً الحجمً للمحلول علما ان كثلتهاحسب التركٌز المو-ا    
3.1المحلول فنجده  هذا   PHونقٌس    V=100mlحجمه مرة  50من الخل التجاري مخففا  Sنحضر محلوال  -2 

اذكر البروتوكول التجرٌبً للتخفٌف  -ا     
 اكتب معادلة تفاعل حمض االٌثانوٌك  مع الماء  -ب     
 مثل جدوال لتقدم التفاعل  -ج     
 ماعدا الماء Sاحسب التركٌز النهائً لكل االنواع فً المحلول   -د     

واحسب قٌمته  -CH3COOH/CH3COOللثنائٌة  Kaعبارة  ثابت الحموضة اكتب    -و

تعطى بالعبارة  النسبة النهائٌة لتقدم التفاعل بٌن ان  -ه     

 0412; 0ثم احسب هذ النسبة وماذا ٌمكن قوله عن حمض االٌثانوٌك    

C=12g/mol   H=1g/mol   O=16g/mol

 التمرين الثاني: 

+ +K)من محلول ٌود البوتاسٌوم V1=100mlنمزج حجما  t=0عند اللحظة 1-
I )

2K++S2O8) بٌروكسودٌكبرٌتات البوتاسٌوم  محلول من   V2=100mlمع حجم  C1=0.2mol/Lتركٌزه المولً 
-2)

 0.06mol/L  C2=تركٌزه

اكتب معادلتً نصف االكسدة ونصف االرجاع ومعادلة االكسدة االرجاعٌة (أ 
جدول تقدم التفاعلمثل  (ب 

-I  عن تركيز شاردة اليود  عبر بداللة التقدم  (ج

][ f(t)=مكنت المتابعة الزمنٌة للتحول من رسم البٌان2-  I

  وبٌن ان التحول تام Xfوالنهائً Xmaxاحسب كل من التقدمٌن االعظمً  ( أ

][( بٌن ان عبارة السرعة الحجمٌة للتفاعل تعطى بالعالقة ج I 
 

 V= -  
 

 

t=0ثم احسبها عند  
تعطى الثنائٌات  

التمرين الثالث 
 تربط على التسلسل   ومقاومتها الداخلٌة   لقٌاس ذاتٌة وشٌعة   1.

وقاطعة         الكهربائٌة ومولد قوته المحركة       مع ناقل اومً مقاومته 
  t=0 وتغلق القاطعة عند اللحظة

وباسهم التوترات  iمثل رسما تخطٌطٌا للدارة وحدد علٌه جهة التٌار  ( أ

 طرفً كل ثنائً قطب بٌن      
تعطى بالعالقة iبٌن ان المعادلة التفاضلٌة لشدة التٌار  ( ب

(   )

)ج( تحقق ان حل المعادلة هو  
(   )

) ( )

نصل طرفً الناقل االومً  باحد مدخلً   البرازالتطورالزمنً للتوتر 2.

راسم اهتزاز مهبطً فنشاهد على شاشته البٌان المقابل 
  مثل على الدارة كٌفٌة ربط جهاز راسم االهتزاز المهبطً  ( أ

   وذاتٌها   بتوظٌف البٌان استنتج كل من المقاومة الداخلٌة للوشٌعة  ( ب
 ( احسب الطاقة المخزنة فً الوشٌعة فً النظام الدائم ج 
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  كٌف ٌمكن التصرف لتصبح الوشٌعة السابقة مثالٌة - د(
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 التمرين الرابع ) خاص بشعبتي الرياضيات وتقني رياضي ( 
  مسارا نفترضه دائرٌا على ارتفاع       ذو الكتلة        ٌرسم القمر االصطناعً الجزائري   1.

االرض التً نعتبرها كرة نصف قطرها  من سطح 
 أ ( ماهو المرجع المناسب لدراسة حركة القمر حول االرض اعط تعرٌفا له

 ب ( بتطبٌق قانون نٌوتن الثانً على الجملة قمر بٌن ان الحركة دائرٌة منتظمة 

ثم احسب قٌمتها   و  كتلة االرض و   ثابت الجذب العام و   ج ( عبر عن سرعة القمر بداللة 

 د ( بٌن ان القمر ٌحقق بحركته حول االرض قانون كبلر الثالث 
 ه ( احسب عدد الدورات التً ٌنجزها القمر كل ٌوم 
 و ( احسب قوة جذب االرض للقمر ولماذا ال ٌسقط 

elbassair.net

http://elbassair.net/



