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  )نقاط 10(الــكيميـــاء 

  :   أوال أوال أوال أوال 

Cl35ظــرين ھمــا  فــــي الطبيعــة يتواجــد عنصر الكلــور على شكــل ن
17 Cl37و   

17 بنسبتيــن مئويتين بعدد الذرات    
  .علـــى الترتيـــب   %25و  75%
 . 37وكتلـــــة ذرة من الكلـــور  35إستنتـــــج كتلــة ذرة من الكـــلور  -1

)ھي Clالكتلة الموليــة الذرية لعنصــر الكلـــور ثبت أنأ   -2 ) 135,5 .M Cl g mol −=     
في الشرطيــن النظــامين مــن الضـــغط ودرجــــــة الحــــــــرارة يتــواجــد الكــلور علــى شكــل غــاز ھـــو  -3

  .ثــنـائــي الكلـــــور 
  .ومثــلھــا حســب نمــوذج لـــــويــس . أعط صيغتــه الكيميـــــائية   . أ

 .أحســـب الكتـــلة المــــوليــة الجزيئيـــة لــــــه  . ب
وأستنتـــــج كتــلة  0.05molأحسب الحجــــم الذي تشغلــه كميـــة مــن مـــــادة غــاز الكلـــور قـــــدرھا . ج

  .ھـــــذه الكميـــة 
  .التــــي تشغــل ھــــذا الحجـــــــم  أحســـب عـــدد جزيئـــــات غــاز ثنـــــائي الكلـــور. د                

 H2من غــاز ثنــائــي الھيدروجيــــن  0.05mol) (شغلـــه كميـــة المـــادة الســابقــةتمــاھــو الحجـــم الذي . ب           
  ).بـــــرر إجــابتــك دون حســـاب.(فـــي الشرطيـــــن النظــامين 

  لغـــاز الكلــور في الشــــرطين النظــــامين ؟. ρـة الحجميــةأحســب الكتلــ. ج          
  :ثانياثانياثانياثانيا

12رمز ذرة الكربون  
6C   

12من ذرة الكربون  g 12أحسب عدد ذرات الكربون الموجودة في  .1
6C .ماذا يمثل ھذا العدد ؟ 

12كربون عينة من ال .2
6C  كتلتهm = 3 mg  أحسب كمية المادة المحتواة في ھذه العينة بطريقتين مختلفتين ،. 

nCعدد ذرات الكلور التي ترتبط بذرة الكربون لتشكيل الجزيء  nليكن  .3 Cl  
  .وأكتب صيغته المجملة والصيغة المفصلة لھذا الجزيء.   nأوجد العدد الطبيعي   ) أ

     .  أعط تمثيل لويس و تمثيل كرام   ) ب
  الفيـــــــزياء 

        )نقاط 06(: التمريــــــن ا�ول
  . ماميةفــي السيــارة ھــي العجــTت اV) التـــي يديــرھا المحــرك ( إن العجــــTت المحــــركة 

الفعليــن المتبادليــن بيــن اVرضية وكل من العجلــة اVماميــة والعجـــلة الخلفيــة  Bو  Aــن مثــل فــي النقطتي -أ
   .عندمــا تكــون الســيارة متوقفـــــــــــة

  أعـــد الرســـــم ة متحركــة إلــــى اVمـــــام ، السيــــار-ب
  المعيـــقة مثـــل القــوة المسبـــبة للحـــركة والقوة -  .1     
  للحــركــة  

  مــا مصـــدر ھــاتين القوتيــن؟ –. 2     
  السيـــارة تتـــحرك نـــحو الخـــلف -ج

  )ب  السؤال( مثـــل القوتيـــن السابقتيــــــن  ـ        
ـلس تمــــامــــا بتشغيـــل ھـــــل يمكـــــن لھــذه السيــارة أن تنطلــق مـــن السكــــون علــــى طريـــق أفقــي أمــ -د

  المحرك ، عـــــــــــــلل؟  
  



  )نقاط  04: (نيالتمرين الثا
حلقت طائرة مروحية فوق واحة فحررت قنبلة ، فظن شخص أنھا كيس نقود فانطلق ليمسك به بنفس 

100السرعة الثابتة التي تتحرك بھا الطائرة  /v km s=  .  
   .صاحبه جدال فيما يخص شكل المسار  وقع بين الشخص وبين

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 .ھل كل شخص محق فيما يدعيه فيما يتعلق بطبيعة المسار ؟ برر  .1
 ما ھي من بين المقادير ومميزات الحركة التالية التي تتغير بتغير مرجع الدراسة ؟ .2

  . القوة ـ السرعة ـ المسار ـ الكتلة ـ شعاع تغير السرعة ـ طبيعة الحركة
 ما ھي سرعة الدراج بالنسبة لزميله ، بالنسبة للطائرة ؟ .3
 ).لحظة تحرر القنبلة (ما ھي سرعة القذيفة بالنسبة للمراقب اVرضي ، بالنسبة للطائرة ؟  .4
 مثل شعاع القوة على القذيفة  .5

 
 

 بالتوفيـــــــــــــــــــــــــــق  

 


