
3فرض محروس رقم   

1الدورة   

 المستوى جذع مشترك علوم

                                                                                                     1 مترين
 3,5Nبواسطة دينامومرت،فيشري إىل قيمة  (S)نعلق جسما صلبا متجانسا  -1

110نعطي :  .g N kg  
 .                                        (S): أجرد القوى املطبقة على اجلسم 1-1
 .                                                                                                  (S): عني شدة وزن اجلسم 2-1
 2Nكليا يف املاء،فيشري الدينامومرت إىل قيمة   (S)نغمر اجلسم  -2
 عند غمره كليا يف املاء (S): أجرد القوى املطبقة على اجلسم 1-2
 من طرف املاء (S)شدة دافعة أرمخيدس املطبقة على اجلسم  aF: أحسب 2-2
31علما أن الكتلة احلجمية للماء    (S): أحسب حجم اجلسم 3-2 .g cm  
يف إانء حيتوي على الزئبق)سائل( مث حنرره فيطفو على السطح.نعطي الكثلة  (S)نغمس اجلسم  -3

313.6mاحلجمية للزئبق  gcm   و الكثلة احلجمية للجسم(S) 32.7S gcm  
 : استنتج شدة دافعة أرمخيدس يف هذه احلالة1-3
 حجم اجلزء املغمور من اجلسم يف الزئبق iV: أحسب2-3

2مترين   
 .B،قابلة للدوران حول حمور أفقي مير من النقطة M=500g،وكتلتها Lطوهلا  (AB)نعترب عارضة متجانسة 

 ،بينما ثبت طرفه اآلخر إىل جدار رأسي. K=150N/mطرف انبض كتلته مهملة وصالبته  Cنثبت يف النقطة 
2مع اجلدار.نعطي  58α=°عند التوازن يكون حمور النابض أفقي وتكّون العارضة زاوية 

3
BC L. 

 أجرد القوى املطبقة على العارضة. -1
 أتثري النابض. Tو  Pأنقل الشكل ومثل عليه كيفيا )االجتاه واملنحى( القوتني  -2
 ابعتبار املنحى املوجب املمثل يف الشكل أوجد: -3
 .αcosو  Lو Tبداللة شدهتا  Δابلنسبة للمحور  Tتعبري عزم القوة  1-3
 .sinαو  Lو  gو  Mبداللة  Δتعبري عزم وزن العارضة ابلنسبة للمحور  2-3
3هي    Tبتطبيق مربهنة العزوم بني أن شدة القوة  -4

. . tan
4

T M g  أحسب قيمتها واستنتج إطالة النابض.نعطي.g=10N/Kg. 
 املطبقة من طرف اجلدار على العارضة. Rبتطبيق الشرط األول للتوازن أوجد شدة القوة  -5

3مترين   
 ذرات اهليدروجني و ذرة أزوت.تتكون جزيئة األمونياك من ثالثة   -1
 أكتب الصيغة اإلمجالية جلزيئة األمونياك.                                                                    -1-1
 أعط كال من متثيل لويس و متثيل كرام هلذه اجلزيئة.                                                 -2-1
2الية جلزيئة ثنائي كلورور اإليثان هي: الصيغة اإلمج -2 4 2C H Cl . 
 : عرف املتماكبات.                                                                                           1-2
 : أعط الصيغة املنشورة و الصيغة نصف املنشورة ملتماكبات ثنائي كلورور اإليثان.             2-2
Aنعترب ذرة  -3

Z X .تنتمي يف اجلدول الدوري للعناصر الكيميائية إىل اجملموعة السابعة و الدورة الثالثة 
 : ما اسم العناصر الكيميائية اليت تنتمي إىل اجملموعة السابعة ؟                            1-3
 .                                                                  Xللذرة  Z: استنتج العدد الذري 2-3
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