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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد      وزارة التربية الوطنية                                             
 2017-2016السنة الدراسية                                              01:فرض المراقبة الذاتية رقم 

 ثانوي   1:المستوى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا:الشعبة  فيزيائية علوم:المادة 03 :عدد الصفحات 
  أستاذ التعليم الثانوي/ منصوري صالح : إعداد 

  

  ) نقاط 06( :التمرين األول 
  .البطاقة الملصقة على قارورة مشروب غازيلية تمثل االوثيقة الت

  

  0,333Lمشروب غازي بذوق الليمون 
 عن أشعة الشمس ايقدم باردا ويحفظ في مكان بارد بعد الفتح وبعيد -
 نكهة الليمون ، ،200Eمادة حافظة ماء، سكر ، ثنائي أكسيد الكربون ،: ركيب ت -

 104E، ملون 330Eو300Eمحمضات      
Fab :25 11 2016  ،Exp :25 03 2017   

  

نحاول التعرف على بعض المعلومات المدونة على البطاقة الملصقة على قارورة المشروب  ،هذا التمرين لمن خال
  .منهاالغازي والتأكد 

0,333L  ،Fab: ماذا تعني لك الكتابات التالية  - 1    :25 11 2016   ،Exp:25 03 2017  ؟  
  نقترح إجراء مجموعة من التجارب، حيث نحضر ثالثة أنابيب اختبار ونضع في كل منها كمية من المشروب -2   

 :وفق ما هو مبين في الجدول التالي ، كاشف المناسبالنضيف لكل أنبوب . الغازي        
  

  رقم التجربة 1   2   3  
  نترات الفضة  رائق الكلس  كبريتات النحاس الجافة  اسم الكاشف المستعمل

  بيضأتشكل راسب   .............  .......................  المالحظة
 

  الكيميائي المراد الكشف عنه في كل تجربة ؟ عما هو النو  -أ          
جل مالحظتك حول ما يحدث في التجربتين س -ب          1 و 2. 

  ؟ ) 3(استنتاجك من خالل التجربة   - جـ        
8,7:المشروب الغازي أعطى قيمة واحدة من بين القيم التالية  pHن قياسإ - 3    ; 7,0 ;   هي القيمة  ما.5,8

  المناسبة مع التعليل ؟          
  صف البروتوكول التجريبي المتبع ؟ . نريد التأكد من احتواء المشروب على سكر الجلوكوز - 4   
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  حتى وصوله الموضعAانطالقا من الموضعالمتعاقب لحركة الجسم  ، يمثل التصويرآخرالورقة في )3- الشكل( -
        C، 0,2وذلك خالل مجاالت زمنية متعاقبة ومتساوية قدرها s .  

  .التعليلحدد مراحل الحركة مبينا طبيعتها مع  - 1   
,:مثل على التصوير المتعاقب المواضع - 2    , ,O C B A. 
 .نصف قطر المسار الدائري Rقيمة ، أوجد)3-الشكل (باالعتماد على  - 3   
 .خالل حركتهفي كل مرحلة ، أوجد المدة الزمنية التي يستغرقها الجسم  - 4   
11: ، ومثلها باستعمال السلم التالي1Mم في الموضعسالسرعة اللحظية للجاحسب  - 5    2,5 .cm m s . 
3Vمثل شعاع السرعة اللحظية - 6   


 .، مع التعليل 3Mفي الموضع 

علما أن قيمة السرعة اللحظية للجسم  - 7    S 1هي  5Mفي الموضع   
5 3 .V m s  مثلها باستعمال نفس ،  

 .السلم السابق        
4Vاستنتج تمثيل شعاع تغير السرعة -8   


، ثم أحسب طويلته مقدرة بـ4Mفي الموضع 1.m s . 

 ؟)اذكر اسم المبدأ و نصه(ما هو المبدأ الفيزيائي الذي يتحقق في الطور األول  - 9   
Fتأثير قوة  إلىيخضع الجسم   -  10   


  :خالل الطور الثاني 

 .هذه القوة في الموضع المناسب مع التبريرمثل  -          
 


