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  تماس ة منتظمة و ذلك بوضعھ في 

  )أنظر الشكل (الواحد على األخر  بدون انزالق  یتدحرجان 

2w  

 عند نقطة تماسھما   2Dمماسة  ل

  2Dحدد شدة قوة المطبقة من طرف السكین علىدائریة منتظمة 

  كتلتھ نعلق دلو

 أحمد یطبق

    1tعند اللحظة

  4البكرة

   دورة

 2tو

 سرعة بدئیة و یخرجھ  بنفس  الكیفیة  السابقة

المدة الزمنیة الالزمة وmin1tھيالسطح  إلىلرفع الدلو 

 )شدة وزن الدلو ممتلئPو  شدة دافعة أرخمیدس في الماء

II  )رات النحاسثمن محلول مائي لن  3
2 2NOCu( ذي

 Na ( ذي تركیزC2=0.10mol/l.  

  أحسب من جدید التراكیز المولیة الفعلیة في الخلیط 

m 500   في كاس من الماء حجمھmLV 100  

mLvنجمع داخل مخبار حجما  70  
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                  عبد الله الشفشاوني مؤسسة         

الموضوع

             

 1ع ر  األولى بكالوريا: المستوى

kgNgنعطي (           /8,9  و االحتكاكات مھملة(  

W101   1قرصا متجانسا نجعلD   شعاعھcmR 201 

2حیث عزم قصور القرص  1حول محور بدون احتكاك
1

2

1
mR

strN   القرص لیصبح تردد ةالالزمأحسب المدة الزمنیة    /101   

ة منتظمة و ذلك بوضعھ في یحركة دائر في1Dنجعل القرص 

R2   2ذي محور 1موازي ل .1D 2وD   یتدحرجان

2wثم أحسب   1Nو  1Rو 2Rبداللة   2Dللقرص  2wحدد  السرعة الزاویة 

1Fیطبق قوة 


2Fیطبق قوة  1Dو القرص   1Dمماسة  ل 


مماسة  ل 

1Fممیزات القوتین 


2Fو  


  

2Fقدرة  القوة   2حیث 


 ما الفائدة من ھذا التركیب . 

دائریة منتظمة الحركة ونفترض أن  2Dسكین نضعھ في تماس مع القرص

  من السكین  انبعاثھالحظة أحسب السرعة الخطیة  لشرارة 

21ھالبئر عمقول على الماء من  hhh  31لملئ صھریج سعتھm. نعلق دلو

cmrبحبل یمر من مجرى بكرة  شعاعھا  20( .0عند اللحظةt یطبق

عند اللحظة .من قعر البئرعلى الحبل لرفع  الدلو بدون سرعة بدئیة 

smVاللحظة وتكون سرعتھ عند ھذه  /11  البكرة بعد أن تنجز

smVبسرعتھ یصل الدلوالى سطح األرض  /22  دورة 46بعد أن تنجز

 أجرد القوى المطبقة على الدلو  و البكرة

  2tو اللحظة 1tعند اللحظة  wحدد سرعة  الزاویة للبكرة  

و1tثم بین  1tو0tبین اللحظتین حدد توتر الحبل بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة 

 بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة حدد عزم قصور البكرة 
سرعة بدئیة و یخرجھ  بنفس  الكیفیة  السابقةبدون  في سقوط حر و كالبئر وذلأحمد الدلو في  الصھریج یرمي

  على سطح الماء  لحظة اصطدامھ 

لرفع الدلو  ةالالزمعلما أن المدة الزمنیة ,لملئ الصھریج ةحدد المدة الزمنیة الالزم

Pfa نعطي(و مدة الزمنیة المتالئھ  مھملة  75,0 حیثaf شدة دافعة أرخمیدس في الماء

  نقط  7
من محلول مائي لن V1=50mlنقوم بمزج   S لتحضیر محلوال 

V2=100ml  من محلول مائي لكلورور الصودیوم ) Cl
  .أحسب التراكیز المولیة الفعلیة لألیونات المتواجدة في الخلیط

gmكتلة  Sنضیف إلى المحلول  5   42من كبریتات الصودیومSONa  أحسب من جدید التراكیز المولیة الفعلیة في الخلیط

489الخالص  نذیب قرصا من األسبرین OHC  كتلتھmg500

 أحسب كمیة مادة األسبرین  في قرص  واحد 
 الكتلي  المولي لألسبرین  ثم أستنتج تركیزه 

نجمع داخل مخبار حجما .ھذا األخیر قلیل الذوبان في الماء .أثناء الذوبان یتكون تنائي أكسید الكربون

Cحرارة ثابتة  من  غاز  تنائي أوكسید الكربون  عند  25  تحث ضغط وPa510
 أوكسید الكربون قلیل الذوبان في الماء

molKmPa نعطي                     أحسب كمیة مادة الغاز المتجمع  ./.32, 3

                              1الفرض  

 الكمياء ء والفيزيا: المادة

  

          الفیزیـــــــــــــــــــــاء 
  نقط 6      1التمرین 

W ثابتةقدرتھ  محرك  بواسطة  -1

kgm و كتلتھ 2، بدون احتكاك یدور

أحسب المدة الزمنیة    1-1        ن  1

strNعند التردد  -2 /10  نجعل القرص

cm10شعاعھ  2D مع قرص أخر 

حدد  السرعة الزاویة  2- 1   ن0,75    

یطبق قوة  2Dنفترض أن القرص  -3

ممیزات القوتین حدد   3-1     ن1,5

12أن  بین   3-2       ن1       حیث

سكین نضعھ في تماس مع القرص لحشد 3-3       ن 1

أحسب السرعة الخطیة  لشرارة   4- 2   ن0,75

  نقط  6,75         2التمرین 
ول على الماء من من أجل الحص -1

kgm 5 و سعتھL20  بحبل یمر من مجرى بكرة  شعاعھا

NFقوة ثابتة  شدتھا    250  على الحبل لرفع  الدلو بدون سرعة بدئیة

وتكون سرعتھ عند ھذه  1hالدلو بالمقدارمركز قصور یرتفع  

یصل الدلوالى سطح األرض  2tعند اللحظة. دورات  

أجرد القوى المطبقة على الدلو  و البكرة 1-1     ن0,5

حدد سرعة  الزاویة للبكرة    1-2 ن 0,75

بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة  1-3        ن2

بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة حدد عزم قصور البكرة   1-4     ن1,5
الصھریج یرمي يعند تفریخ الدلو ف -2

لحظة اصطدامھ  حدد سرعة    الدلو  2-1     ن 1

حدد المدة الزمنیة الالزم 2- 2     ن1  

stلتفریغھ ھي  51   و مدة الزمنیة المتالئھ  مھملة

7       الكمــــــــــــــــــــــــــــیاء
 - 1                        1التمرین

100ml=مع حجم  C1=0.25mol/lالتركیز 
أحسب التراكیز المولیة الفعلیة لألیونات المتواجدة في الخلیط   1-1          ن1,5

نضیف إلى المحلول   1-2         ن1,5 

نذیب قرصا من األسبرین -1                       2التمرین

أحسب كمیة مادة األسبرین  في قرص  واحد   1-1            ن1 
المولي لألسبرین  ثم أستنتج تركیزه  أحسب التركیز 1-2        ن     1  

أثناء الذوبان یتكون تنائي أكسید الكربون -2

من  غاز  تنائي أوكسید الكربون  عند 
أوكسید الكربون قلیل الذوبان في الماءلماذا تنائي   2-1             ن1 

أحسب كمیة مادة الغاز المتجمع  2-2            ن 1 




