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 2015/2016السنت الدراسيت              -عيـــن الـــحجر -مديريت التربيت لواليت سطيـف        ثانويــت بلكــــبير موســــي 

 ا( ـــــــس20) ـدة:ــــــــــالمــــ          المستوى:الثالثت علوم تجريبيت                                                                   

 مادة العلوم الفيزيائيت اختبار الثالثي الثاني في                                           

 ن( 10) :10التمرين 

MS = 2,10كتمة الشمس :   المعطيات :
30

 kg   : نصف قطر المريخ ،RM = 3400 km   ، 
G = 6,67.10ثابت الجذب الكوني :

-11
 SI   : دور حركة المريخ حول الشمس ،TM = 687 jours 

g0 = 9,8 N.kgشدة الثقالة عمى سطح األرض : 
-1 

 .مريخ تماثال كرويا لتوزيع الكتمةلا نعتبر أن لمشمس و
I- سرعتيا خ في المرجع الييميومركزي دائريةنعتبر أن حركة المري ،v  و نصف قطرىاr  نيمل أبعاد المريخ أمام المسافة(

 .ا الشمس (الفاصمة بينو و بين مركز الشمس ، كما نيمل القوى األخرى المطبقة عميو أمام قوة الجذب التي تطبقي
 مثل عمى رسم، القوة التي تطبقيا الشمس عمى المريخ. -1
 ىي كتمة المريخ . MMحيث   r , MM , MS , Gأكتب طويمة ىذه القوة بداللة  -2
 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ،بين أن : -3

 حركة المريخ  دائرية منتظمة . .أ      
TMىي : rو نصف قطر المسار  TMالعالقة بين الدور  .ب     

2
/r

3
 = 4π

2
/G.MS  ، :2,3.10و أن

11
 m  ≈r. 

II- يوجد في حركة دائرية منتظمة حول المريخ عمى المسافة  نعتبر أن القمر فوبوسh = 6000 km  . دور و  من سطحو
 )نيمل أبعاد فوبوس أمام باقي األبعاد( . TP = 460 minىذه الحركة ىو 

 بدراسة حركة فوبوس في مرجع مبدؤه منطبق مع مركز المريخ ، و الذي نعتبره غاليميا ، أوجد :    
 . MMكتمة المريخ  -1
g0M = 3,8 N.kgعمى سطح المريخ و قارنيا بالقيمة  g0Mشدة الثقالة  -2

 التي قيست عمى سطحو باعتماد أجيزة متطورة. 1-
 ن( 10) :10التمرين 

تحمل بطاقة محمول الخل التجاري  0S 1010المعمومات التالية: الكتمة الحجميةg L درجة حموضة الخل تدل 012، و (
3CHعمى كتمة اإليثانويك COOH 100الموجودة فيg  من الخل(. أرادت مجموعة من التالميذ في حصة مخبرية إيجاد

 لمتأكد من صحة داللة البطاقة الموجودة عمى القارورة فقامت بتحضير األدوات الالزمة: لحمض اإليثانويك 0Cالتركيز المولي
حوجمة عيارية ، بياشر، سحاحة، مخالط مغناطيسي حوامل، متر،  -pHالـ عيارية، ماء مقطر، جياز اتماص زجاجيات ،

محمول ىيدروكسيد الصوديوم    aq aq
Na HO  110تركيزه الموليbC mol L. 

من المحمول التجاري  0Vمّددت المجموعة حجما -1 0S 11مرات فتحصمت عمى محمول S 100حجموV mL  وتركيزه
 . ACالمولي

 لماذا تم تمديد المحمول؟  .أ         
أذكر خطوات تحضير المحمول .ب         S من 0S وماىي العالقة بينAC 0وC؟. 

20AVقامت مجموعة التالميذ بمعايرة حجم -2 mL من المحمول S .بواسطة محمول ىيدروكسيد الصوديوم 
 :(-1-تالي )الشكلسمحت القياسات برسم البيان الموضح في الشكل ال     
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 ضع رسمًا تخطيطيًا ليذه المعايرة. .2-1        
أكتب معادلة التفاعل المنمذجة لتفاعل  .2-2        

 المعايرة.
    Eماىو المدلول الكيميائي لمنقطة .أ.2-3        

 .0Cاستنتج: ثم ACأحسبب.             
 . Bماىو المدلول الكيميائي لـ .أ.2-4        

لمثنائية Kaالحموضةاستنتج ثابت ب.             
 3 3CH COOH CH COO . 

 تأكد ان الحمض Aباإلعتماد عمى النقطة .5-        
 المستعمل ضعيف.             

درجة حموضة الخل التجاري وقارنيا بداللة  أحسب -3
 الوثيقة، ماذا تستنتج؟
)تعطى:    ) 16M O g mol،( ) 1m H g mol،( ) 12M C g mol. 

 ن( 10) :10التمرين 

  ،E ، مولد قوتو المحركة الكـــــيربائية R=20Ωدارة كيربائية تحتوي عمى التسمسل: وشيعة صافية ، ناقل أومي مقاومتو      
 و قاطعة.

I-1.أرسم مخططا لمدارة موضحا جية التيار و التوتر بين طرفي الوشيعة و الناقل األومي . 
 . UL=f(t). بين عمى المخطط كيفية ربط راسم اإلىتزاز الميبطي لمحصول عمى 2  
  . تعطى المعادلة التفاضمية التي تحققيا شدة التيار عند فتح القاطعة بـ:3  

 ثابت. Aحيث: 
 حل لممعادلة التفاضمية السابقة.   . تحقق أن:                         3-1      
 الفيزيائي؟. و ما ىو مدلولو  A. أوجد عبارة المقدار 3-2      

II- (، تغيرات-2-يمثل البيان )الشكل 

 

 
 

  أوجد:

 عبار البيان. .1
 .τقيمة ثابت الزمن  .2
 .Lقيمة ذاتية الوشيعة  .3
 لممولد. E القوة المحركة الكـــــيربائية  .4

 
 

 

-0-الشكل  Vb(mL) 

pH 
 

 

 

 

t(ms) 

Ln(i) 

0,2 

10 

-0-الشكل  


