
 .فرض محروس الدورة األولى

  باك علوم القسم أولى 

  .ساعتان: مدة اإلنجاز 

  1 تمرین
 

gmكتلتھ S)(ینزلق جسم  200فوق سكةABC  إلى مستوى رأسي متكون من جزئین تنتمي :  

cmRو شعاعھ  Oجزء دائري مركزه  - 50  حیث 30  

mBCجزء مستقیمي  - 1 

   BVبسرعة Bبدون سرعة بدئیة ویصل إلي النقطة Aینطلق الجسم من النقطة 

  ABالجزءباعتبار االحتكاكات مھملة طول  -1

  ABاحسب شغل وزن الجسم خالل االنتقال   - 1-1

  Bفي النقطة BVاحسب السرعة   - 1-2

  ;BAاحسب الطاقة المیكانیكیة في نقط - 1-3

  كحالة مرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة BCنأخذ المستوى المار من 

  .Cقبل أن یتوقف في  BCیقطع بعد دلك الجسم مسافة -2

Fباعتبار أن االحتكاكات مكافئة لقوة


  .احسب شدتھا  BCثابتة طول الجزء 

بدون سرعة ویصل إلى  Aعلما أن الجسم ینطلق من  النقطة f'مكافئة لقوة شدتھا ثابتة ABCفي الحقیقة االحتكاكات على طول المسار -3

  f'احسب شدة القوة .  بسرعة منعدمة Cالنقطة

  2 تمرین
  

  من محیط Mیمثل الشكل المقابل تسجیل مواضع نقطة 

  ، في دوران حول R=25cmقرص متجانس شعاعھ 

  ثابت متعامد مع مستواه و یمر من مركز ()محور رأسي 

  یتم التسجیل خالل مدد زمنیة متتالیة متساویة . Gقصوره 

1اعتمادا على طریقة التأطیر  -1 1
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 أتمم مأل  

 :الجدول التالي بعد نقلھ على ورقة تحریرك

  

i : السرعة الزاویة للمتحرك في الموضعMi  .  

  . استنتج طبیعة حركة القرص ، معلال جوابك -2

)أوجد المعادلة الزمنیة  -3 )f t   لحركة النقطةM  باعتبار لحظة تسجیل النقطة ،M1  و األفصول الزاوي الموافق للموضع . أصال للتواریخ

M2   أصال لألفاصیل الزاویة .  

  . بداللة األفصول المنحني  Mاستنتج المعادلة الزمنیة لحركة النقطة  -4

  . أحسب المدة الزمنیة الالزمة لكي ینجز القرص ست دورات كاملة -5

       . M2في الموضع  Mرعة الخطیة للنقطة أعط ممیزات الس -6
  3تمرین 

  

وتحت ضغط  C20للبنزن و ھو مذیب عضوي یحضر انطالقا من مشتقات البترول عند درجة الحرارة 66HCالصیغة اإلجمالیة -1

hPa101388,0یوجد البنزن خالصا في الحالة السائلة كثافتھd .  نتوفر على عینة منھ في الحالة السائلة حجمھاLV 16,2 في نفس

  :الشروط السابقة

LKgزن بالوحدةنعبر عن الكتلة الحجمیة للب: 1-1 /.  

  . أحسب كتلة العینة: 2-1

 . أحسب كمیة مادة العینة: 3-1

cmdقطرھاتحتوي قنینة أسطوانیة  -2 5,5  وارتفاعھاcmh 412على غازO تحت ضغطbar1  و عند درجة الحرارةC25                       

  .                                                                           أحسب الحجم المولى لثنائي األكسجین الموجودة في القنینة : 1-2

 أحسب الكتلة الموجودة في القنینة : 2-2

314,8)(نعطي  SIR .  

 

 

 




