
 الثانوية التاهيلية أيت باها الدورة األولى 3سلسلسة رقم  لـــنكــــد جــــــرشي: األستاذ 

 القصور ، توازن جسم خاضع لقوتين مبدأ   مياءـــــيـزياء والكــــــالفي: مادة ال

  الذرة ، هندسة بعض الجزيئاتنموذج 

 نيابة اشتوكة أيت باها

 1026/1025:السنة الدراسية   3،    2جذع مشرك علمي : مقسال

  الكيمياء 
  : 2 تمرين 

 
 :أتمـم الجـدول التــالــــــي 

 شحنة النـواة عدد اإللكترونات عدد النوترونـات عدد البروتونات رمـز النـواة اسم الذرة

 6e+ ................... 6 ................... ................... ربــونالكـ

 النحــاس
 

................... ................... 12 ................... 

 الــذهـــب
 

92 ................... ................... ................... 

 II-   التـوزيــــع اإللكتـرونـــي لـــذرة الصـوديـــــومNa  هــــو كالتـالـــــــي :(k)2 (L)8 (M)1. 

 مـا عــدد اإللكتـرونـــات التـي تتـوفــر عليهـا ذرة الصـوديــوم ؟  .2

 مـا عـدد اإللكتـرونــات المتـواجـدة علـى الطبقـة الخـارجيــة ؟  .1

 .نـوتـرونــا 21أعـط رمـز نـواة ذرة الصـوديــوم علمــا أنهــا تحتـوى علــى  .3

 

  : 1 تمرين 
   بروابط تساهمية مع ذره الهيدروجين Xترتبط الذرة 

   XHnYفي جزيئة صيغتها  ،Yوذرة   

  رة ذينتج عن ال -2
  ايون احادي الذرة   

 2(L)8(K)بنيته االلكترونية       

   .Y، استنتج الذرة  لهذا العنصر الكيميائي Zحدد العدد الذري  -2-2

 . نهمل كتلة االلكترونات Yاحسب كتلة الذرة   -2-2

 . Q= -9,6.10-19Cهو  Xرة ذالشحنة االجمالية اللكترونات ال -1

  .Xحدد عدد الكترونات الذرة  -1-2

 .X، استنتج العنصر Xحدد معلال جوابك عدد برتونات الذرة  -1-1

  .  m( XHnY)=5,678.10-26Kgهي   XHnYالكتلة االجمالية للجزيئة ذات الصيغة  -3

 .XHnY  و أعط صيغة الجزيئة nالعدد الصحيح الطبيعي  حسب ا . m(X)=2,004.10-26Kgهي  Xكتلة الذرة  أنعلما  -3-2

 . بعد نقله إلى ورقة تحريرك  أسفلهالجدول  إمالء – 3-1

 عدد األزواج الحرة عدد الروابط التساهمية الذرة

X   

H   

Y   

 .حسب نموذج لويس  XHnY جزيئةمثل ال -3-3

                     ;      17Cl    ،9F      ،1H       ، 6C    ،14Si mp=mn=1,67.10-27kg     ;      e=1,6.10-19C    معطيات 
 

  : 3 تمرين 
 = C  q  18-10. 1,76نوية  و ذات شحنة       13تتكون نواة  ذرة الصوديوم من  

    عدد النويات  Aحدد  قيمة  .2

  Nلنواة الذرة  ثم  إستنتج عدد النوترونات   Zأحسب العدد الذري  .1

 أعط رمز نواة الذرة .3

 أحسب كتلة الذرة .4

 m = 23 , 20 gالصوديوم الموجود في عينة من الصوديوم ذات كتلة     أحسب عدد ذرات .5

 حجم  ذرة الصوديوم  Vأحسب   r = 190 pmشعاع ذرة الصوديوم  هو    .6

 موضحا توزيع اإللكترونات على الطبقات أعط البنية اإللكترونية لذرة الصوديوم ، .9

 هل الطبقة الخارجية لهذه الذرة مشبعة ؟ علل جوابك  .8

   +Naن ذرة الصوديوم أيون الصوديوم  ينتج ع .2

 ، علل جوابك )كاتيون أم أنيون   (حدد طبيعة هذا األيون  . أ

 أي عدد البروتونات ،عدد النوترونات ، عدد اإللكترونات +Naحدد تركيب أيون الصوديوم  . ب

 ، موضحا توزيع اإللكترونات على الطبقات  +Naأعط البنية اإللكترونية أليون الصوديوم  . ت

 :معطيات 

  mn = 1,675.10-27 kg، كتلة النوترون      mp = 1,673.10-27 kgكتلة البوتون    

     me = 9,09.10-31kg،   كتلة اإللكترون    

 

  : 4 تمرين 
 الجزء األول: 

 :جانبهالعناصر الواردة في الجدول  نعتبر ذرات

 لِامأل الجدو (2

  ماذا تمثل الذرتان( 1
   و   

 بالنسبة لعنصر األوكسجين ؟ علل جوابك   

 مشبعة؟أي الذرات الواردة في الجدول لها طبقة خارجية ( 3

 الذرة
عدد 

 البروتونات

عدد 

 النوترونات

عدد 

 االلكترونات

 البنية

 اإللكترونية

عدد إلكترونات 

 التكافؤ
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 . علما أن هذه الذرة يمكنها فقدان ثالثة إلكترونات Alأعط صيغة األيون المتكون انطالقا من ذرة األلمنيوم 4) 

 حدد البنية اإللكترونية  لهذا األيون   5)

 الجزء الثاني: 
يمكن قولبته بشكل  .يد التوصيل للحرارة والكهرباءج. لومنيوم فلز خفيف الوزن، وذو مظهر يتراوح بين الفضي والرمادي الداكن بحسب خشونة السطحاأل -

      14وعدد النوترونات هو  27 هو Al  لومنيوموعدد نويات ذرة األ  .سهل نسبيًا

  z=13هو لومنيومبين أن العدد الذري لنواة ذرة األ .2

 احسب شحنة النواة و استنتج شحنة االلكترونات، هل هذه الذرة محايدة كهربائيا؟  .1

 . لومنيوملذرة األm(Al) أحسب الكتلة التقريبية   .3

m=40gالمتواجدة في عينة من فلز النحاس كتلتها لومنيومأحسب عدد ذرات األ .4
  

 

      نعتبر الذرة السابقة  .5
    االتية    لومنيومو ذرة األ   

 
)m  .كتلة تقربية ذي        

 
 ≠y  27حيث    (

  هاتين الذرتين؟ علل جوابك مادا تمثل - أ

     اذا علمت أن العالقة بن الكتلتين التقريبتين للذرتين السابقسن هي - ب
      

   

       
          عدد النويات ل Aفاوجد قيمة ,         

 
, 

 

 :   5 تمرين 

 :أتمم الجدول التالي -2

 عدد اإللكترونات عدد النترونات عدد البروتونات عدد النويات العدد الذري رمز العنصر

  
     8  

   
   17     

 16 32    

   
 

      12  

   
  
     17  

 .بروتونا 22نوية و 13الصوديوم التي تتكون من أحسب كتلة  ذرة  -1

 .m=23.20 gأحسب عدد ذرات الصوديوم الموجودة في عينة من الصوديوم ذات الكتلة  -3

 نوية وذات شحنة  102لنواة البزموت التي تتكون من  Zأعط العدد الذري . رمز عنصر البزموت Bi ليكن -4

q=1,33.10-17C. أعط رمز هده النواة. 

     نعتبر الذرتين التاليتين  -5
 

   و 
 .14عدد صحيح يخالف القيمة  yبحيث    

 .مادا تمثل هاتين الذرتين؟ علل جوابك  -5-2

    وإذا رمزنا إلى كتلة الذرة , mnتساوي تقريبا كتلة النترون  mpوأن كتلة البروتون  ,إذا اعتبرنا أن كتلة الذرة ممركزة في نواتها -5-1
 m1: ب   

    وكتلة الذرة 
 

نجد أن حاصل  ,m2: ب 
  

  
     . 

 .yأوجد قيمة  - أ

 .أحسب عدد النترونات بالنسبة لكل ذرة - ب

 C 19-1,6.10  وتساوي  (e+): شحنة بروتون واحد هي    mp=1,673.10-27 Kg       ,mn=1,675.10-27 Kg   ,    me-=9,109.10-31 Kg :معطيات

 

 : 6 تمرين 
  أعط نص القاعدتين الثنائية و الثمانية -0

 نوترون 25برتون و  25ذرة الفوسفور و التي تتكون من  Pلتكن  -2

 . اكتب رمز ذرة الفوسفور  -2-2

  .ذرة الفوسفورللكترونية االأعط البنية  -2-1

   .، علل جوابك الفوسفوركم عدد الراوابط التي يمكن ان تنجزها ذرة  -2-3

 . ، علل جوابكحدد عدد االزواح الحرة لذرة الفوسفور -2-4

 PH3في جزيئة صيغتها  H (Z=1) ذره الهيدروجين بروابط تساهمية مع P ذرة الفوسفورترتبط  -1

 .إشرح لماذا و كيف  يتم إتحاد ذرات لتشكيل جزيئة ؟  -1-2

 .حسب نموذج لويس PH3ة مثل الجريئ -1-1
 

 

: 2 تمرين 
 متى نقول ان الجسم شبه معزول مكانيكيا ؟ -2

 أعط نص مبدأ القصور؟  -1

 األفقية، المنضدة إلى Lطوله  لإلمتداد، قابل غير بخيط ذاتيا حامال نربط -3

  V=3m/sثابتة  قصوره مركز سرعة تكون و ممدودا الخيط يبقى نرسله بحيث تم 

 . الحامل الذاتي قصور مركز حركة طبيعة استنتج . جوابك علل ؟ الذاتي الحامل على المطبقة القوى تتوازن هل -3-2

 الذاتي قصور الحامل مركز حركة ستتغيرهل  معلال جوابك : بالمنضدة الذاتي الحامل يربط الذي الخيط نقطع معينة لحظة في -3-1

 ؟ هقصور مركز سرعة قيمة استنتج ؟

 :من قرصين متجانسين تتكون المجموعة المبينة في الشكل جانبه -4

(S1 ) شعاعهR1=10cm  وكتلتهm1=200g  و(S2 )  شعاعهR2=40cm  وكتلته. m2=100g  

 ؟ ( S1) ;  (S2 )  } }: حدد موضع مركز قصور المجموعة G2بالنسبة ل *    

: 1 تمرين 
   ’Oومركزها   ’dفتحة دائرية قطرها   توجد به Oومركزه  d، قطره  eسمكه  (D)قرص متجانس  

 :أنظر الشكل       , O )  (أصل المعلم    Oنعتبر 

  Dمركز قصور القرص  Oليكن 

     ’Dمركز قصور القرص الصغير   ’Oليكن 

  )القرص الذي توجد به فتحة دائرية  (لقرص الملون مركز قصور ا Gليكن 

  Oبالنسبة  للمركز    )القرص الذي توجد به فتحة دائرية  (  الملون مركز قصور القرصG أوجد موضع 

 d = 20 cm         ،  d’ = 4 cm         ،OO’ = 5 cm:      نعطي 
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 :  3تمرين  

  m= 80 g  و  وكتلته     R =6 cmثابث ، شعاعه     eسمكه   (D)متجانسا  نعتبر قرصا 

 = ’Rشعاعه      (’D)نقطع من هذا القرص قرصا صغيرا      
 

 
 بحيث نحصل على جزء من  ’mوكتلته      

  انبهج قرص على شكل هالل كما يضح الشكل

 الجزء من القرص المحصل عليه عللى شكل هاللأوجد موضع مركز قصور  .2

 ’Oو  Oالمنتمية الى القطر المار من   ( P للكرة النقطية التي يجب تثبيتها عند النقطة    m0ما الكتلة   .1

  Oلكي ينطبق مركز قصور الجزء من القرص على شكل هالل مع النقطة    )

O   : مركز القرص المتجانس (D)  

O’   القرص    ك مركز(D’ ) 

 

 : 4تمرين  
 ثابت ، لها شكل شبه منحرف ، أنظر الشكل  eسمكها صفيحة فلزية متجانسة 

 مركز قصور الجزء المثلث   ، حدد موضع هاذين المركزين في الشكل   G2مركز قصور المربع و   G1ليكن  .2

 أوجد موضع مركز قصور الصفيحة .1

 : 5تمرين  

 :مكونة من مادة فلزية متجانسة سمكها ثابت مقطوع منها جزء على شكل قرص كما يبنه الشكل التالي  ABCDنعتبر صفيحة    

 للصفيحة  السرعة المتجانسة Gعين على الشكل موضع مركز القصور  .2

 للقرص   ’Gعين على الشكل موضع مركز القصور  .1

،عين  موضع   G2مركز القصور الصفيحة  المفرغة هي النقطة     ،   m2وكتلة الصفيحة المفرغة  هي       m1كتلة القرص المنزوع هي    .3

G2  باستعمال العالقة المرجحية 

 

 

 : 6تمرين  
نعطـي كتلـة . =40msخـالل مـدد زمنيــة متتاليـة ومتسـاويـة  (S2)و  (S1)تمثــل الـوثيقـة أسفلـه بالسلـم الحقيقـي تسجيـل حـركتـي مـركـز قـصور جسميـن 

 .m2 = 2m1هـي  (S2)وكتلـة الجسـم  m1هـي  (S1)الجسم 
 

 

 

 

 

 .t6و  t3عنـد اللحظتيـــن  Aاللحظيـة للنقطـة  السـرعـة VAiأحســب  .1

 .t6و  t3عنـد اللحظتيـــن  Bالسـرعـة اللحظيـة للنقطـة  VBiأحســب  .2

 .B6و  B3و  A6و  A3: في المواضع  مثــل فـي الشكـل أعـاله وبسلـم منـاســب متجهــات السـرعـــات  .3

 : (S2)الجســم             :  (S1)الجســم     :استنتـــج طبيعـــة حــــركـــة مـركــز قـصـور .4

 . {S1;S2}مـركــز قـصــور المجمـوعــة المكـونــة مــن  Gبتطبيــق العـالقــة المرجحيــة، حــدد مـواضـع  .5

 .بالنسبـة لمعلـم مرتبـط باألرض نعتبـره غاليليــا Gاستنتـج طبيعـة حـركــة  .6

 .أعـط نــص مبـدأ القصــــور .7

 ةمجمـوع القـوى المطبقـة علـى المجمـوعــاستنتــج  .8

 

 : 9تمرين  
   ms   τ 40= فوق منضدة هوائية أفقية خالل مدد زمنية متتالية ومتساوية (S)ذاتي حامل  مركز قصور G تمثل الوثيقة أسفله تسجيل حركة

  .؟ علل جوابك  (S) الذاتي قصور الحامل مركزة G ما طبيعة حركة -2

      M9إلى    M1خالل حركته من الموضع  (S) الذاتي قصور الحاملمركز لحركة  Vالمتوسطة ة سرعالاحسب  -1

  .  0,2m/s  1cmباستعمال سلم على الشكل ثم مثلها   M3عند الموضع  Vحدد مميزات متجهة السرعة  -3

 . أصال للتواريخ    M2أصال لألفاصيل ولحظة تسجيل النقطة     M1باتخاذك    -4

  . امأل الجدول التالي  4-2

  .tبداللة الزمن  x األفصولانطالقا من معطيات الجدول ارسم منحنى تغير  -4-1

 Mi M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6:الموضـــع

        : t(ms)التاريــخ 

        : x (cm)األفصـــول 
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  . (S) المعادلة الزمنية لحركة الحامل الذاتي اوجدالمنحنى  انطالقا من  -4-3

 : الزمنية لحركته المعادلة في نفس منحى الحركة، (’S) ينطلق حامل ذاتي اخر   Miالموضع  إلي (S) الذاتيعندما يصل الحامل  4-4

 (m) x’(t)=0,75.t  ،الحامل الذاتي  تاريخ و موضع التحاق حدد  مبيانيا(S’)  ذاتي بالحامل ال(S) .  

 

 

 :  8تمرين  

g . cm 1,6 =كتلته الحجمية       Sنعلق جسما صلبا 
-3

  𝝆    3، بواسطة الدينانومتر فيشير الى القيمةN    عند غمر الجسمS  

 .  N 1,5يشير الى الدينامومتر الى     Lفي سائل  

g = 10 N .kgنعطي شدة الثقالة     
-1

 

  قبل غمر الجسمS  في السائل: 

 Sأجرد القوى المطبقة على الجسم  .2

 Sوزن الحسم   Pعين شدة    .1

 للجسم Vثم أحسب الحجم  ، Sإستنتج كتلة الجسم  .3

  بعد غمر الجسمS في السائل 

 Lعند غمره كليا في السائل  Sأجرد القوى المطبقة على الجسم  .4

 )  (oz)قم بإسقاط جميع متجهات القوى على المحور  (من طرف السائل Sالمطبقة على الجسم شدة دافعة أرخميدس  Fحدد بتطبيق مبدأ القصور،  .5

 :م تعرف عليه إنطالقا من الجدول التالي ، ث Lللسائل    𝝆أوجد قيمة الكتلة الحجمية    .6

 الماء المالح الماء الخالص الزيت الكحول السائل

  ( g . cm
-3

 ) 0,8 0,9 1 1,1 

 

 :  2تمرين  

 وكتلته مهملة L0 = 10 cmنستعمل في التركيب التالي نابضا لفاته غير متصلة طوله األصلي   

 للنابض الموافقة لكل كتلة  معلمة   نعطي في الجدول التالي قيم اإلطالة    

250 200 170 120 70 50 20 0 m (g) 

66,7 53,4 45,4 32 18,7 13,4 5,4 0          
 

     الكتلة المعلمة ثم مثلها علما أن الكتلة المعلمة في حالة توازن ، أجرد القوى المطبقة على .2

    ) m = f     (أرسم المنحنى  الذي يمثل تغيرات       .1

  g = 10 N.Kg-1للنابض المستعملة ، نعطي       Kأوجد قيمة الصالبة  .3

 :   عندما نعلق الكتل المعلمة التالية   Lf حدد مبيانيا طول النابض .4

       m1 = 100 g             ،m2  = 150 g             ،m 3 = 300 g 

 

 :  20تمرين  
، فيصبح الطول   l0=10cmو طوله األصلي k  صالبته (R)بواسطة نابض  V=200cm3 و حجمه    m=0,2Kg، كتلته (S)نعلق جسما صلبا متجانسا 

 . g=10N/Kg:نعطي . l1=15cmالنهائي للنابض 

 .  (S)أجرد القوى المطبقة على الجسم : 2-2

 . (S)شدة وزن الجسم  احسب: 1-2

 . شدة توتر النابض Tأحسب : 3-2

 . k=40N/mبين أن صالبة النابض: 4-2

 .  l2 هو للنابض فيصبح طوله النهائي (L)كليا في سائل  (S)نغمر الجسم  -1

 . (L)غمره كليا في السائل  بعد (S)أجرد القوى المطبقة على الجسم : 2-1

  :(L) علما أن الكتلة الحجمية للسائل (L)من طرف السائل  (S)شدة دافعة أرخميدس المطبقة على الجسم   Faأحسب: 1-1

=0,8g/cm3

   .
 

 . l2احسب الطول النهائي للنابض  -1-3

 
 

 : 22تمرين  

(S)m=400gRK cm=10ℓg=10N/Kg 

  T l∆ 

1 K

2

3TR     (S)

4l∆ℓ(S)

5m ℓ =11cm 

(S)cm
3

150V=

 0, 8  g / cm
3
 ρ  

1(S)

2. 
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