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 ة( نقط 8) التمرين األول كيمياء

 لجدول الوصفي ؟يف تتغير داخل اأعط مفهوم الكهرسلبية ؟ ك( 1

(s)4نعتبر المركبات التالية  ( 2 3(s) (g) 2(s)FeSO ; A C ; HC ;CaC 

 أعط أسماء هده المركبات( 1.2

 في الماءأعط  معادلة ذوبان هذه المركبات (2.2

 .هل هذه المركبات الكتروليتية ؟ علل جوابك( 2.2

(g)2 صيغتها العامة نعتبر الجزيئات التالية( 2 2 ( ) 2 2CO ; H O ; H ;SH صيغها المنشورة ، 

 

 

 

 

 .التي تكون فيها روابط مستقطبةأكتب الصيغ العامة للجزيئات ( 1.2

 .هل الجزيئات اعاله ثنائية قطبية ؟ علل جوابك (2.2

mنقوم باذابة كتلة ( 4 1.11g 2من(s)CaC في حجمV 500 m من الماء ، فنحصل  على محلول الكتروليتي. 

 وليةمنعطي الكتلة ال
1

2M(CaC ) 111 g.mo
 

 .التب تمت اذابتها ، ثم أحسب التركيز المولي للمحلول المحصل عليه 2CaCأحسب كمية مادة المركب  (1.4

 .أنشئ الجدول الوصفي لمعادلة هذا التفاعل ، ثم أحسب التراكيز الفعلية لأليونات المحصل عليها( 2.4

 

 (نقط 6) فيزياء 2تمرين 

، شعاع هذا المسار هو  مسلألرض حركة دائرية حول الش
8

R 1.5 .10 km. 

نعطي كتلة األرض 
24

TM 6 .10 kg  وشعاعهاTR 6380km  عزم قصور كرية حول محور تماثلها ،
22

J m.r
5

  

لمحور الذي يمر من قطبيها، ثم طاقتها لأحسب عزم قصورها بالنسبة . TMوكتلتها  TRكرة متجانسة شعاعها نعتبر أن األرض ( 1

 .الحركية للدوران عند دورانها حول هذا المحور

 نعتبر اآلن األرض نقطية في حركتها حول الشمس ، أحسب قيمة طاقتها الحركية( 2

 .الحركية للجسم الصلب في حالة االزاحة وفي حالة الدوران الطاقة أعط تعبير( 2

 ما هو المدلول الفيزيائي لعزم القصور ، علل جوابك( 4

 

 ( نقط 6)  مبرهنة الطاقة الحركية 2التمرين 

mكتلته  (C)جسم 150 g  ينزلق بدون احتكاك على سكةABD  شعاعهاR 20cm 

: نعطي 
1

60 ; g 10 N.kg
    

 .بدون سرعة بدئية Aمن النقطة  (C)نطلق الجسم 

 أعط نص مبرهنة الطاقة الحركية( 1

 ومثلها على الشكل  Bو  Aبين النقطتين (C)اجرد القوى المطبقة على الجسم ( 2

 .جانبه بعد نقله على ورقتك

 ،gو  R ،بداللة ،  Bعند مروره من النقطة  (C)أوجد تعبير سرعة الجسم ( 2

 .ثم أحسب قيمتها

 .متر 2ب مسافة  Bالتي تبعد عن النقطة  Dد النقطة مستقيمي وباحتكاك ، فيتوقف عن BDعلال الجزء  (C)بعد ذلك ينزلق الجسم ( 4

 خالل هذا الجزء ، ثم احسب شدة قوة االحتكاك (C)على الجسم  مثل القوى المطبقة


