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 ل ـــــكـنـد جـــــيـــــرش : تستا  األ بسم اهلل الرمحان الرحيم الثانوية التأهيلية أيت باها 

ــــالتق أشتوكة أيت باها مديرية  ـــــــــويم التشـــــــ ـــــخيـــــ ــــــزيا  صيـــــــ ــــــادة الفيـــــــــ ــــــــ ــــــــــميــــــــيف مـــــــــ   3ج م ع  : القسم  ـــــــــاءء والكيـــــــــ

1056/  1057: لسنة الدراتسية ا قة دقي 51ة وتساع : املدة    ع مشرتك علمي ذج: الشعبة  

 

 خاص للمصحح خاص للمتعلم 

 .............................................. طةــــــــــــــالنق ................................................... االتسم الكامل 

النقطة احملصلة عليها يف مادة الفيزياء 

 والكيمياء السنة املاضية 

................................................. 

................................................. 

 ............................................... ظةــــــــــــــــــــاملالح

............................................... 

اإلخنراط يف تعلم جديد ويتم يف مستهل إجراء لفحص ما يتوفر عليه املتعلم من موارد معرفية ومهارية وكفايات قبل  :  التقويم التشخيصي

تحديد الويهدف بالدرجة األوىل اىل متكني  املدرس من . السنة الدراتسية للتثبت من توافر املستلزمات القبلية ملتابعة املوتسم الدراتسي اجلديد 

 للمتعلم  لتحسني وتقوية مواطن الضعف لديه كما يعترب رائزا مهما  بالنسبة .لدى املتعلمني يف املادة الضعف مواطن ة ووقملكامن الالدقيق 

 )دقيقة  50  (  )  ةنقط 31,00 ( فيزياءال  التنقيط

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ن  17  :امليكانيك  

 اخرت  األجوبة الصحيحة املمكنة من بني االجوبة التالية:  التمرين األول 

 يستعمل خالد مصعدا للصعود من الطابق األرضي إىل الطابق الرابع وفق حركة إزاحة مستقيمية 

a) يكون خالد يف حركة بالنسبة للمصعد خالل الصعود                                                            

b) يكون خالد يف حركة بالنسبة لألرض خالل الصعود                                                                

c) يطبق خالد على املصعد قوة رأتسية منحاها هو منحى حركة املصعد خالل الصعود     

 راتسي يوجد يف وضع  الدينامومرت. ميثل الشكل جسما صلبا معلقا بدينامومرت بواتسطة خيط غري مدود كتلته مهملة 

a)  0,9يت يطبقها اجلسم على اخليط هي ـــلشدة القوة N                                                             

b) يت يطبقها اخليط على اجلسم حنو األتسفل ـــمنحى القوة ال                                                    

c) القوة املطبقة من طرف اخليط على اجلسم موزعة                                                                     

d) رأتسي  (   يطبقها اخليط على اجلسم شاقولييت ــــاجتاه القوة ال(                                           

  يوجد جسم صلب يف توازن حتت تأثري قوتني
1F


و  
2F


 
 : إ ا كان

a) 
1F

و 

2F

                                               هلما نفس خط التأثري ونفس املنحى ونفس الشدة 

b) 
1F

و 

2F

                                 هلما نفس خط التأثري ومنحيان متعاكسان ونفس الشدة  

c) 
1F

و 

2F

0FFحيققان العالقة  21


                                                                                 

d) 
1F

و 

2F

0FFحيققان العالقة   21                                                                                   

  توجد كرة حديدية كتلتهاm=2,5 kg   نعطي   .يف توازن فوق طاولة أفقية
1kg.N10g  

a)   P = 0,025 N                                                                                                                                               

b) P = 0,25 N                                                                                                                                                    

c) P = 25 N                                                                                                                                                         

 شدة القوة املطبقة من طرف الطاولة على الكرة هي 

a) F = 0,25 N                                                                                                                                                    

b) F = 25 N                                                                                                                                                         

c)         F = 0N                                                                                                                                                                                   

 الكتلة مقدار ثابت ال يتعلق باملكان 

a)                              صحيح                       b                           خطأ                              

 شدة الوزن مقدار يتعلق باملكان 

a)                              صحيح                       b                           خطأ                              

 الوزن قوة تطبقها األرض على جسم 

a)                              صحيح                       b                           خطأ                              

  ترتبط كتلة جسم وشدة وزنه بالعالقةP x g  m =  

a) صحيح                                                    b                           خطأ                              

 تكون السرعة ثابتة خالل حركة مستقيمية منتظمة  

a)                              صحيح                       b                           خطأ                              

 تتزايد قيمة السرعة يف حركة مستقيمية متباطئة 

a)                              صحيح                       b                           خطأ                              

 يف حركة مستقيمية منتظمة تكون املسافات املقطوعة يف نفس املدد الزمنية متقايسة 

a)                              صحيح                       b                           خطأ    
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  التمرين الثاني    : 

هذه القرية هي يت ال ينبغي جتاوزها من طرف تسائق داخلــ، والسرعة الd =1000 mميتد طريق داخل قرية على املسافة 
1h.km40 

 . 

 .t2=60 s  ، بينما قطعها تسائق شاحنة يف املدةt1=100 sخالل املدة  dقطع تسائق تسيارة املسافة 

ُاحسب بالوحدة .أ
1s.m 

 .قيمة السرعة املتوتسطة لكل تسائق  

 ........................................................................................................................................................................................................................تسرعة تسائق السيارة هي

                                                  .............................................................................................................................................................................................................. ...... 

 .....................................................................................................................................................................................................................: .تسرعة تسائق الشاحنة هي         

                                                    ...................................................................................................................................................................................................................... 

 هل خرق أحد السائقني قانون السري؟ . ب

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 ن  14  : الكهرباء 

   Rملوصل أومي مقاومته( شدة التيار ـ توتر)ميثل الشكل املميزة 

  قيمة مقاومة املوصل األومي  هي: 

a)       R = 33,3                                                                                                                        

b)    R = 3,30                                                                                                                           

c)    R = 330                                                                                                                             

d)    R = 3300                                                                                                                          

  300فيه تيار شدته    قيمة التوتر بني مربطي  املوصل األومي عندما مير mA   هي 

a)     U = 0,1 V                                                                                                                          

b)       U = 1 V                                                                                                                            

c) U = 10V                                                                                                                               

d) U = 10V                                                                                                                                

   يعرب عن قانون أوم بالعالقة التالية: 

a)   U = R.I                    b              .I = R.U                        c ,                          U.I  R =            

  وحدة القدرة الكهربائية: 

a)     الواطW                   b              .   اجلولJ                        c                           ,   الفولطV          

 .مكونة من أمبريمرت وفولطمرت وموصل أومي مير فيه تيار كهربائي مستمر( ج)و ( ب)و ( أ)الرتاكيب الكهربائية 

 (ج)      (ب)  (أ)  

 الرتكيب السليم الذي ميكن من دراتسة مميزة املوصل األومي هو.................................... 

  الشدةجانبه يف الشكليف الدارة املمثلة ،  : 

a) I2   I1                                                                                                                                                

b)    I2   I1                                                                                                                                             

c) I2   I1                                                                                                                                                

d) 
  

 
   I1                                                                                                                                                 

  يعرب عن الطاقة الكهربائية ب 

a) E = U.I                   b             .E = U.I.t                         c                         ,E = 
   

 
            

 . أمبريمرت Aمقاومتا موصلني أوميني، و R2و R1 :يف الرتكيب الكهربائي جانبه

 ميثل الرتكيب دارة  كهربائية على التوالي  

a)                              صحيح                       b                           خطأ                              

   0,15شدة التيار الرئيسي يف الدارة هيA  

a)                              صحيح                       b                           خطأ                              

  التوتر بني مربطي املوصل األومي  ي املقاومةR1   هوV6 

a) صحيح                                                    b                           خطأ                              

  قيمة املقاومةR2  هيΩ 021 

a)                              صحيح                       b                           خطأ                              

ميثل الشكل الرتسم التذبذبي احملصل عند معاينة توتر بني قطيب مولد بواتسطة راتسم 

 .التذبذب

1V.Div    :احلساتسية الرأتسية هي
-1

     

2ms.Div    :احلساتسية األفقية هي
-1         

 قيمة الرتدد والقيمة الفعالة للتوتر املعاين هما على التوالي 

a)  12,5 Hz        2,12و  V                                                                                            

b)  125 Hz        2,12و  V                                                                                                       

c)  12,5 Hz        212و  V                                                                                                                    

d)  1,25 Hz        2,12و  V                                                                                             
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 قـــــــي التوفيـــه ولـــــاللع                                                                                                       ــــــيد للجميـــسعظ ــــــح                          

 ألربت اينشتاين» خمتلفة نتيجة   وتتوقع  أخرىمرة بعد  الشي   ات أن تفعل هو   اجلنون              «

 عمود ـ موصل أومي ـ قاطع التيارـ مصباح ـ أمبريمرتـ أتسالك كهربائية : نتوفر على العناصر الكهربائية التالية 

  يار هي نفسها يف مجيع نقط الدارةـباتستعمال الرموز االصطالحية هلذه العناصر دارة كهربائية مغلقة تكون فيها شدة الت مثل  : 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
   

 )دقيقة   25 ( )نقط  23,00 ( كيمياءال    التنقيط

 
 

 ن 23:  إخرت اجلواب الصحيح :  التمرين األول  
 

 . النواتج احملصلة هي غاز ثنائي أوكسيد الكربون، وغاز كلورور اهليدروجني، واملاء. قام أحد التالميذ حبرق قطعة بالتستيك يف اهلواء

 الذرات املوجودة يف النواتج هي  : 

a) الكربون                    b          .األوكسجني                        c            ,األزوت                    d     .      اهليدروجني             e     .        الكلور 

وفق املعادلة التالية    من املاء1,8g ثنائي أوكسيد الكربون و فينتج  من ثنائي األوكسيجني، 3,2g من امليثان مع   0,8g خالل االحرتاق الكامل تتفاعل كليا

OH2COO2CH 2224   

 هي كتلة ثنائي أوكسيد الكربون الناتج: 

a)   m = 2,2 g                    b           .m = 3,3 g                        c            ,m = 4,0 g                    d     .  m = 1,8 g              

  أمتم اجلدول التالي علما أن جزيئتني من امليثان تفاعلتا كليا خالل هذا االحرتاق 

 املاء ثنائي أوكسيد الكربون ثنائي األوكسيجني امليثان عدد اجلزيئات 

   4 2 قبل التفاعل أ

     بعد التفاعل ب

 تنتج املواد املصنعة عن تفاعالت كيميائية 

a)                                          صحيح                     b        .                                    خطا 

  اجلسم اخلالص مكون من مواد خمتلفة 

a)                                          صحيح                     b        .                                    خطا 

 الذوبان هو إضافة جسم مذاب إىل تسائل مذيب 

a)                                          صحيح                     b        .                                    خطا 

 احمللول املائي خليط متجانس مكون من مذيب ومذاب 

a)                                          صحيح                     b .                                           خطا 

 مكونات الذرة هي 

a)              الكرتونات   ونواة                b       .               الكرتونات          c       .           ايونات         d   .     أيونات ونواة 

 .نقوم بالعمليات التالية بعد مدة وجيزة من إضافة قليل من محض الكلوريدريك إىل أنبوب حيتوي على برادة احلديد

 نقرب هلب عود ثقاب من فوهة األنبوب فتحدث فرقعة؛(: 0)العملية 

 نضيف إىل قليل من احمللول احملصل يف األنبوب حملول الصودا، فينتج راتسب أخضر؛ (:2)العملية 

 نضيف إىل قليل من احمللول احملصل يف األنبوب حملول نرتات الفضة، فينتج راتسب (: 3)العملية 

 أبيض يسود عند تعرضه لألشعة الضوئية

 النواتج احملصلة خالل تفاعل محض الكلوريدريك مع احلديد هي 

a) 2 غازO  وحملول)Cl3Fe( 3      

b) 2غازO  وحملول)Cl2Fe( 2      

c) 2غازH  وحملول)Cl2Fe( 2     

d) 2غازH  وحملول)Cl3Fe( 3     

 أمتم اجلدول التالي مبا يناتسب 

 شحنة نواة األيون شحنة األيون رمز األيون شحنة نواة الذرة شحنة اإللكرتونات العدد الذري رمز الذرة 

  O 8  8.e  -2.e أ

Fe 26   Fe ب
2+

  26. e 

 

 


