
من ) األوكسجین(التي تنقل )...الھیموغلوبین( المادة المكونة للدم

درجة  و  P=1,02.105Paتحت ضغط  Cℓ2بھا غاز ثنائي الكلور 

أصبحت آلیة الرافعة ضروریة . تعتبر الرافعات من أھم عناصر البناء األساسیة في عصرنا ھذا ، فھي تنقل األشیاء من نقطة ألف إلى نقطة باء

  M یمكن محرك.لغالبیة مشاریع البناء ، فھو یعلو حوالي ثمانین مترا ویحمل عشرین طن تقریبا ، مع أن ھذا الوزن یعتبر خفیفا في عالم األثقال

ملفوف علیھا حبل كتلتھ   R=10 cmالمحرك عبارة عن أسطوانة ، شعاعھا 

من ھذه القدرة یستعمل لرفع الحمولة 

                                                                       .مع المستوى األفقي ،في حركة مستقیمیة منتظمة

    .                                                                                    

   Bإلى  Aخالل انتقال نقطة تأثیره من 

                                           

 

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

  ساعتان: مدة اإلنجاز

المادة المكونة للدم العناصر الھامة في بناء جسم اإلنسان فھو یدخل في تركیب

m=0,5g  في قنینة ذات حجمV=500mℓ  بھا غاز ثنائي الكلور

  . FeCℓ3   (III)ینتج عن التفاعل دخان أشقر لكلورور الحدید

Fe  وCℓ2  البدئیتین. .  

  . =200Cداخل القنینة عندما تأخذ درجة الحرارة قیمتھا البدئیة 

R=8,314J.K-1.mol— . 

تعتبر الرافعات من أھم عناصر البناء األساسیة في عصرنا ھذا ، فھي تنقل األشیاء من نقطة ألف إلى نقطة باء

لغالبیة مشاریع البناء ، فھو یعلو حوالي ثمانین مترا ویحمل عشرین طن تقریبا ، مع أن ھذا الوزن یعتبر خفیفا في عالم األثقال

المحرك عبارة عن أسطوانة ، شعاعھا .  V=0,5m.s-1 بسرعة ثابتة

g=9,81 N.kg .  

  .لدوران المحرك 

  .لتوتر الحبل ، الالزمة لرفع الحمولة

من ھذه القدرة یستعمل لرفع الحمولة  %70علما أن .  Pخالل الصعود یشتغل المحرك بقدرة 

  .و الجزء اآلخر یضیع بفعل االحتكاكات 

  .للمزدوجة المحركة 

  .لمزدوجة االحتكاك 

m=6kg  منحدرا ،AB 030 یكون زاویة  مع المستوى األفقي ،في حركة مستقیمیة منتظمة

  . ثم مثلھا على رسم واضح  . (S)أجرد القوى المطبقة على الجسم 

  .(S)حدد ممیزات القوة المقرونة بتأثیر السطح المائل على 

ثم حدد قیمة زاویة االحتكاك    و السطح المائل یتم باحتكاك

خالل انتقال نقطة تأثیره من  (S)، أحسب الشغل الذي ینجزه  وزن الجسم  

شغل القوة المقرونة بتأثیر  أحسبمجموعة شبھ معزولة ، 

 AB


                                         .  شدة قوة االحتكاك fثم استنتج  .

من جدید ، بسرعة ثابتة  Aإلى الموضع  Bمن الموضع 

F


     .=70Wقدرتھا   

Fأوجد قیمة الشغل الذي تنجزه القوة 


و المدة الزمنیة الالزمة .  Aإلى  Bمن  

 .  g= 10N.kg-1: نعطي                                          

1تمرین   
العناصر الھامة في بناء جسم اإلنسان فھو یدخل في تركیب یعد عنصر الحدید من

  .المختلفة الرئة إلى أنسجة الجسم

m=0,5gنقوم بحرق كمیة من الحدید كتلتھا 

ینتج عن التفاعل دخان أشقر لكلورور الحدید. =200Cحرارة تساوي 

  .أكتب معادلة التفاعل -1

Feكمیتي مادتي  n01و  n02أحسب  -2

  .أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل -3

  . Xmaxأحسب التقدم األقصى  -4

داخل القنینة عندما تأخذ درجة الحرارة قیمتھا البدئیة  Pfاستنتج الضغط النھائي  -5

M(Fe)=56 g.mol—1  .—1: نعطي 

2تمرین   
تعتبر الرافعات من أھم عناصر البناء األساسیة في عصرنا ھذا ، فھي تنقل األشیاء من نقطة ألف إلى نقطة باء

لغالبیة مشاریع البناء ، فھو یعلو حوالي ثمانین مترا ویحمل عشرین طن تقریبا ، مع أن ھذا الوزن یعتبر خفیفا في عالم األثقال

بسرعة ثابتة m=250 kgمن رفع حمولة كتلتھا 

g=9,81 N.kg-1 عطين .مھملة و غیر قابل لالمتداد 

لدوران المحرك  أحسب السرعة الزاویة  -1

لتوتر الحبل ، الالزمة لرفع الحمولة PTأحسب القدرة  -2

خالل الصعود یشتغل المحرك بقدرة  -3

و الجزء اآلخر یضیع بفعل االحتكاكات 

للمزدوجة المحركة  MCأوجد العزم : 1-3

لمزدوجة االحتكاك  Mfحدد العزم : 2-3

 . Pأحسب القدرة : 3-3

3تمرین   

m=6kgكتلتھ  (S)ینزلق جسم صلب  -1

أجرد القوى المطبقة على الجسم : 1-1

حدد ممیزات القوة المقرونة بتأثیر السطح المائل على : 2-1

و السطح المائل یتم باحتكاك (S)بین أن التماس بین الجسم : 3-1

 AB=L=5mعلما أن المسافة : 4-1

مجموعة شبھ معزولة ،  (S)علما أن الجسم : 5-1

AB خالل االنتقال (S)السطح المائل على 


من الموضع  (S)نرید إرجاع الجسم  -2

V=2m/s   و ذلك بواسطة قوة ثابتةF


Fأحسب شدة القوة : 1-2


 .  

Fأوجد قیمة الشغل الذي تنجزه القوة : 2-2


                                         . لذلك




