الفرض األول 1باك ع ٍ مرفق بعناصر اإلجابة
 12,5نقطٌ

الفيــــــــزياء

O

نعتبر المجموعٌ الممثلٌ فً الشكل جانبى و المكونٌ من :


+
A

D

x

بكرة شعاعوا  R=10cmوعزم قصورها

 كريٌ  Fصػيرة كثلتوا m=200gشعاعوا  r0قابلٌ

C

لّنزِق علٍ سكٌ . ABCD

M
الخط األفقي

 الجزأين  AB=1mو  CD=0,5mمستقيمين و ماُلين الجزء BCداُري شعاعى  rخيثطرفى الخر بالكريٌ

B

و مركزه  Oخيط غير قابل لّمتداد وكتلتى موملٌَلف جزء منى علٍ البكرة وشدة
نومل شعاع الكريٌ فً الجزئيًن Aو Bفقط

 .Aعند اللخظٌ  t0نخرر الكريٌ من الموضع  Aبدون سرعٌ بدُيٌ فتنزلق علٍ الجزء  ABبدون اختكاك لتصل عند اللخظٌ  t1إلٍ
 Bبسرعٌ VB=3m/s

الموضع

نعطً
0,75ن

.1

أجرد القوى المطبقٌ علٍ الكريٌ و البكرة  P؟

.2

أخسب السرعٌ الزاويٌ للبكرة فً الموضع  Bثم خدد عدد الدورات المنجزة من طرف البكرة خّل انتقال الكريٌ من  Aإلٍ B

1ن
.3
.4

خدد شػل وزن الكريٌ خّل انتقالى من  Aإلٍ  Bما طبيعتى ؟
خدد Tشدة توتر الخيط ثم استنتح القدرة اللخظيٌ للقوة

1ن

عند الموضع B

1,25ن

 .Bعند اللخظٌ  t1يتقطع الخيط فتتابع الكريٌ خركتوا علٍ الجزء  BCبدون اختكاك َو تػادر السكٌ عند الموضع  Dبسرعٌ
.1
.2
.3
.4

خدد

D

عزم مزدوجٌ المقاومٌ التً تخضع لوا البكرة بعد اللخظٌ  t1علما أنوا تتوقف بعد انجازها ل  10دورات

عند اللخظٌ  t2تختل الكريٌ الموضع  Mنقرن بى زاويٌ

أخسب شػل وزن الكريٌ عند اِنتقال من  BإلٍM

1ن
1ن

أوجد تعبير السرعٌ  VMللكريٌ عند الموضع  Mبدِلٌ ABوٍ gوو VBو .أخسب 1,25 VMن
ثم استنتح شدة قوة المكافٌُ لّختكاك

بين أن التماس يتم باختكاك بين الجزء  CDو الكريٌ علما

1,25ن

 .Cبعد مػادرة الكريٌ للسكٌ عند الموضع  Dتصل إلٍ ارتفاع  h=1mمن النقطٌ َ Dتم تسقط رأسيا(سقوط خر) فً خوض
مساختى

 S=0,25m2بى كميٌ من الماء خجموا =0.125m3

َخيث مستوي الماء منطبق مع الخط األفقً .تتخرك

الكريٌ بسرعٌ ثابتٌ
داخل الماء تخت تأثير قوة اِختكاك الذي يمكن نمذجتوا ب القوة
نعطً
.1

و g=10N/Kg

و

أخسب سرعٌ الكريٌ لخظٌ اصطداموا مع الماء 1ن

 .2لكً تصل الكريٌ إلٍ قعر الخوض تستػرق مدة زمنيٌ
.3

و دافعٌ ارخميدس

و

.

خدد قيمٌ معامل التناسب  kثم استنتح شػل القوة

أخسب سرعٌ الكريٌ داخل الماء
1,5ن

ما طبيعتى ؟

الكيميــــــــــــــاء  6,5نقطٌ
 .Aنذيب

من كلورور الخديد َ صيػتى  FeCl3فً الماءَ فنخصل علٍ مخلول

.1

أكتب معادلٌ الذوبان ثم خدد قيمٌ التركيز المولً للمذاب 1ن

.2

أخسب التراكيز الموليٌ الفعليٌ لألنواع الناتجٌ عن ذوبان هذا المركب فً الماء.

حجمى.

نعطً
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1ن

1,5ن

الفرض األول 1باك ع ٍ مرفق بعناصر اإلجابة
.B

نضيف إلٍ المخلول

من مخلول ماًُ

خجما

و تركيزه

لكلورور الكالسيوم

الكتلً.
0,75ن

.1

أكتب معادلٌ ذوبان المركب

.2

أخسب التراكيز الموليٌ الفعليٌ لألنواع الكيمياُيٌ الموجودة فً الخليط 1,25ن

 .Cيشػل nمول من غاز الخجم  Vتخت الضػط

نعطً

.نثبت درجٌ الخرارة ونػير الخح م بخيث يأخذ القيم التاليٌ

و

و
 .1أخسب ضػط الػاز بالنسبٌ لكل خالٌ

1ن

 .2نعتبر كميٌ معينٌ من الوواء عند درجٌ خرارة ثابتٌ بخيث يتزايد خجموا ب  10mLويتناقص ضػطوا بالنصف أخسب الخجم
البدًُ للوواء

1ن

الفيــــــــــــــــــــــــــــزياء
عناصر اِجابٌ
+

O
x

الجزء A

D

C
d

.1

A

جرد القوى أنظر الشكل

h

B

M
الخط األفقي

 .2السرعٌ الزاويٌ للبكرة عند وصول الكريٌ الٍ الموضع B
ادن

عدد الدورات لدينا
 .3شغل وزن الجسم

3
شغل محرك

 .4حساب Tشدة توتر الخيط






1 2 1 2
بتطبيق مبرهنٌ الطاقٌ الحركيٌ نجد ) mvB  mvA  W P  W ( R)  W (T
2
2
احتكاكات موملٌ ادن





1 2
) mvB  W P  W (T
2

القدرة اللخظيٌ للقوة

لدينا

الكريٌ انطلقت بدون سرعٌ بدئيٌ
و منى فان

ادن

1 2
)mv  mgABsin   T.AB
2 B

ِن متجوٌ القوة و متجوٌ السرعٌ لوما منخيين

متعاكسين
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الفرض األول 1باك ع ٍ مرفق بعناصر اإلجابة
قدرة مقاومٌ

ت ع نجد
الجزء B

و عند اللحظٌ النوائيٌ تتوقف البكرة  wf=0تحت

 .1عند اللخظٌ  t1تكون سرعٌ الزاويٌ هً
تأثير عزم المزدوجٌ المقومٌ

بتطبيق مبرهنٌ الطاقٌ الحركيٌ بين اللحظٌ  t1و اللحظٌ النوائيٌ نجد:
و  n=10trو  wf=0ادن:

نعلم أن
تع

.2

عند اللخظٌ  t2تختل الكريٌ النقطٌ  Mالمخدد بالزاويٌ

تعبير شػل وزن الجسم لدينا
خيث

 hاالرتفاع الدي نزل بى الجسم انظر الشكل أعاله
ادن:

من خّل الشكل لدينا

و منى فان

 .3تعبير السرعٌ  VMعند الموضع M
بتطبيق مبرهنٌ الطاقٌ الحركيٌ بين الموضعين  Bو  Mحيث تخضع الكريٌ إلٍ وزنوا فقط
و منى فان :

.4

لنبين أن التماس يتم باِختكاك نبين أن

ادن:
تحديد السرعٌ  VCبما أن االحتكاكات موملٌ علٍ الجزء  BCادن  VC=VB=3m/sادن:

ادن :

خساب القوة المكافٌُ لّختكاكات لدينا
الجزء C
.1

سرعٌ اِصطدام بالماء

أتناء سقوط الكريٌ تخضع لوزنوا فقط ادن
بتطبيق مبرهنٌ الطاقٌ الحركيٌ بين الموضعين القصوي

و سطح الماء

سرعٌ الكريٌ لخظٌ اِصطدام و
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سرعٌ الكريٌ عند اِرتفاع القصوي

الفرض األول 1باك ع ٍ مرفق بعناصر اإلجابة
أنظر الشكل خيث

ادن:
.2

تع
تخديد سرعٌ الكريٌ

نعلم أن :

سرعٌ الكريٌ داخل الماء

لنخدد أوِ  dالمسافٌ المقطوعٌ خّل المدة
لدينا
.3

و

أنظر الشكل
ومنى

خجم كميٌ الماء ادن :
بماأن سرعٌ الكريٌ ثابتٌ فان :

باإلسقاط علٍ المخور

نجد :

نجد:

مع

خجم الكريٌ

تع
ادن:

شػل القوة
الكيمــــــــــــــــــــــــياء
.A

.1

معادلٌ الذوبان

تع

التركيز المولً للمذاب

 .2التراكيز الموليٌ الفعليٌ لألنواع الموجودة فً المحلول
و

األيونات الموجودة فً المحلول هً :

من خالل معاداة الذوبان نالحظ أن  1molمن المركب تعطً  3molمن

 .Bالخليط
 .1معادلٌ ذوبان المركب
 .2حساب التراكيز الموليٌ الفعليٌ لألنواع الموجودة فً الخليط
األيونات الموجودة فً الخليط ,

;

,

أيون الحديد الثالث

أيون الكالسيوم
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و  1molمن

ادن:

الفرض األول 1باك ع ٍ مرفق بعناصر اإلجابة

أيون الكلور ,
و المركب

انتباه أيون الكلور موجود فً المركب

تع

 .Cخساب الضػط
.1

بماأن درجٌ الخرارة ثابتٌ فان الػاز يخضع لقانون بويل ماريوط أي

خالٌ  1نػير الخجم  Vخيث

ويأخد الضػط القيمٌ التاليٌ

و بتطبيق قانون بويل ماريوط

تع
بنفس الطريقٌ نجد
.2

و

درجٌ الخرارة ثابتٌ الخجم  Vيتزاد ب  10mLأي  V=V+10mLو الضػط  Pيتناقص بالنصف أي

بتطبيق قانون بويل ماريوط

ومنى فان

Bensad salaheddine

تع

