
 

  .bar 40 ضغط

  .bar 1 العادي الجوي

  .V= 100 mL  حجمھ (S) محلول على فنحصل

 .(S) المحلول

ω= 800 tours.min   

   األسطوانة محیط إلى تنتمي لنقطة المنحني

α= 20° ثابتة بسرعة األفقي، للمستوى بالنسبة 

  )أسفلھ كلالش انظر(.مھملة االحتكاكات نعتبر .

 

  الفیزیاء و الكیمیاء: المادة

  2010-2011األولى : الدورة

 ساعتان :مدة اإلنجاز

 20 mL ضغط تحت الكربون أكسید ثنائي غاز من كمیة على

 .ماریوط-

الجوي الضغط تحت و الحرارة درجة نفس عند الغاز سیحتلھ

فنحصل ،III، FeCl3(s) الحدید كلورور من m= 6,5 g كتلة

المحلول رمز واستنتج. الماء في III الحدید كلورور لذوبان الكیمیائیة

 .III الحدید لكلورور المولي

 .(S) المحلول في ةالموجود لألیونات یةالفعل المولیة

M(Fe)= 56 g.mol  ،  M(Cl)= 35,5 g.mol-1.  

ω= 800 tours.min-1 ثابتة زاویة بسرعة r= 25 cm شعاعھا

 .إجابتك علل .األسطوانة

 .للوحدات العالمي النظام في ω الزاویة

 .f التردد قیمة استنتج. T األسطوانة

المنحني األفصول قیمة واحسب.الزاوي األفصول و المنحني األفصول

 .كاملة

 .الحركة خالل الغسیل آلة أسطوانة محیط

  .األسطوانة عن انفصالھا لحظة الماء قطرةل الخطیة

  .مناسب سلم باستعمال للقطرة الخطیة السرعة متجھة

m=  طولھ مستویا منحدرا AB= 50 m، بزاویة مائال α= 20°

.المنحدر سطح مع β= 60° زاویة تكون متحركة عارضة 

 .F= 600 N: ھي المتزلج على العارضة طرف من المسلطة

  طبیعتھ؟ ما .AB اإلنتقال خالل F القوة

 F.  

  .اإلنتقال ھذا استغرقھا التي الزمنیة

 طبیعتھ؟ ما .AB اإلنتقال خالل للمتزلج 

  .AB اإلنتقال خالل المتزلج على السطح یطبقھا التي

g= 10 N.. 

  .1:رقم. فرض محروس
  علوم تجریبیة باك األولى: المستوى

  

 الكيمياء: (07 نقط)

 الفيزياء: (13 نقطة)

 

  

  

  

  

 )نقطتان( :1 التمرين

 حجمھ مغلق أنبوب یحتوي

-بویل قانون نص إعط )1

سیحتلھ الذي الحجم احسب )2

  )نقط 05( :2 التمرين 

كتلة الخالص الماء في نذیب

الكیمیائیة المعادلة اكتب )1

المولي التركیز احسب )2

المولیة التراكیز احسب )3

M(Fe)= 56 g.mol-1:       نعطي

  

  

  )نقط 70( :3 التمرين

شعاعھا غسیل آلة أسطوانة تدور

األسطوانة حركة طبیعة حدد  )1

الزاویة السرعة قیمة حدد  )2

األسطوانة دوران دور احسب  )3

األفصول بین العالقة إعط  )4

كاملة دورة إنجازھا عند

محیط  من ماء قطرة تنفلت  )5

الخطیة السرعة احسب) 5-1

متجھة تبیانة في مثل) 5-2

  )نقط 60( :4 التمرین

m= 88 kg كتلتھ متزلج یصعد

 v= 4 m.s-1، تأثیر تحت 

المسلطة القوة شدة أن علما  )1

القوة شغل احسب) 1-1

 القوة قدرة احسب) 1-2

الزمنیة المدة احسب) 1-3

 P الوزن شغل احسب  )2

التي R القوة شغل احسب  )3

g= 10 N.kg-1       :نعطي

سیدي احمد : الثانویة

  بناصر التاھیلیة

 -زاكورة-
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