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)ن6(-1-تمرین  

 من جسم صلب قابل  Mتمثل الوثیقة المقابلة ، تسجیل حركة نقطة 
  . Oللدوران حول محور ثابت یمر من النقطة 

  . دائریة منتظمة  Mبین أن حركة النقطة  -1
  في الموضع Mأحسب السرعة الخطیة للنقطة  -2
 M2  ثم استنتج سرعةM  في الموضعM5  .  
حدد السرعة الزاویة  -3   . Mلحركة النقطة   
  بداللة Mأكتب المعادلة الزمنیة لحركة النقطة  -4
  ، باعتبار لحظة مرور  S(t)األفصول المنحني  

  أصال للتواریخ ، و باختیار  M1من الموضع Mالنقطة 
  .  أصال لألفاصیل المنحنیة   M0الموضع  
)األفصول المنحني  بداللة  Mاستنتج المعادلة الزمنیة لحركة  -5 )t    .  

 .  Nترددھا  ثم استنتج  Mدور حركة النقطة  Tأحسب  -6
  
  

  )                  ن7( -2تمرین 

  . g=10N.kg-1: نعطي 

15بسرعة ثابتة   m=30kgكتلتھا  (S)یتحرك عربة  .v m s     

Fتحت تأثیر قوة ثابتة  ABC 1وفق مسار 


                                  قدرتھا  

150,35W  020، وتكون زاویة  مع اتجاه الحركة          .                        

                                .                                                                    أنظر الشكل المقابل
                                                                       .       L1=AB=150mمن المسار مستقیم أفقي و طولھ  ABالجزء   -1
  . ABفي الجزء  (S)أجرد القوى المطبقة على العربة : 1-1

Fبین أن شدة القوة: 2-1


32Fھي   N    .  
  Bو  Aبین  (S)أحسب شغل كل من القوى المطبقة على العربة : 3-1
  . یتم باحتكاك ABو الجزء  (S)بین أن التماس بین العربة : 4-1

030مائل بالنسبة للمستوى األفقي بزاویة  BCالجزء  -2   و طولھL2=200m  . التماس بین العربة(S)  و الجزءBC یتم بدون احتكاك.  

  .    BCعلى الجزء  (S)على رسم واضح متجھات القوى التي تخضع إلیھا العربة  مثل: 1-2
  .  و  و   gو  mبداللة  (S)على العربة BCشدة القوة المقرونة بتأثیر السطح  Rأوجد تعبیر : 2-2

F'للقوة الثابتة  'ما قیمة القدرة : 3-2


15بالسرعة الثابتة  BCمن متابعة حركتھا على الجزء  (S)حتى تتمكن العربة   .v m s ؟ استنتج شغل

'F


  )   أنظر الشكل أعاله( BCعلى الجزء  
  

 )ن7(الكیمیاء

  .مستقالن IIو  Iالجزءان 
I -  یدخل النیكلNi في تركیب عدة أشابات(alliages)  الكتلة المولیة للنیكل . فلزیة ، كما یدخل كذلك في صناعة بعض القطع النقدیة

M(Ni)=58,69 g.mol-1  38,9، و كتلتھ الحجمیة .Ni g cm .  

                                                                                                                            .) كثافة النیكل d(Ni) أحسب -1
    .من الماء V=200mlلقیاس حجم قطعة من النیكل ، نضعھا في مخبار مدرج یحتوي على حجم  -2
  . قعر المخبار المدرج ؟ علل جوابك ھل تطفو قطعة النیكل على سطح الماء أم تغوص نحو: 1-2
  استنتج حجم قطعة النیكل.  V’=231,5 mlالحجم المقاس بواسطة المخبار المدرج ھو : 2-2

11,0نعطي الكتلة الحجمیة للماء  .أحسب كمیة مادة النیكل المتواجدة في ھذه القطعة: 3-2 .e kg l .  

II - - معدني مفرغ من الھواء ، حجمھ   ندخل ببالونV=2.2 l  غاز ثنائي األزوت فیعطي قیاس الضغط داخل البالون ،P1=1025 hPa  و درجة
أعطى القیاس الجدید للضغط . دون أن یتسرب غاز ثنائي األزوت  األوكسجیننضیف إلى محتوى البالون غاز ثنائي .  1=23,00Cالحرارة 

P=1256 hPa  و درجة الحرارة=23,00C.  
  .غازان كامالن O2و  N2نعتبر 

  . عرف الغاز الكامل -1
  . األوكسجینضغط غاز ثنائي  P2عین  -2
  .  كمیة مادة غاز ثنائي األزوت في البالون n1أحسب  -3
  .  المضاف إلى البالون األوكسجینكمیة مادة غاز ثنائي  n2أحسب  -4
 .الكتلة الكلیة للخلیط الغازي المتواجد في البالون mاستنتج  -5

  . R=8,314 (SI) و   M(N)=14 g.mol-1و  M(O)=16 g.mol-1: نعطي
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