
 

  1:رقم. فرض محروس

  األولى باك علوم تجریبیة : المستوى

  ساعتان: مدة اإلنجاز

  1تمرین 

025iعند درجة حرارة  C   1,5و تحت ضغطiP bar  تحتوي زجاجة محكمة الغلق سعتھا ،V=2l   على غاز(X) نعتبره كامال .

   d(X)=0,5517بالنسبة للھواء  (X)كثافة الغاز 

  .                                                                                                                   أعط تعریف الغاز الكامل -1

  :بتطبیق معادلة الحالة للغازات الكاملة  -2

)1: المتواجدة في الزجاجة ھي (X)أتبث أن كمیة مادة الغاز : 1-2 ) 1, 21.10n X mol .  

  . في الزجاجة بطریقتین (X)في الظروف التي یوجد علیھا الغاز  Vmأحسب قیمة الحجم المولي : 2-2

060fببطء إلى أن تصل إلى  (X)نرفع درجة حرارة الغاز  -3 C  .  

  . متغیرات الحالة التي یمكن أن تتغیر خالل ھذا التحول، علل جوابك حدد: 1-3

fiبین أن  : 2-3

i f

PP

T T
     . أحسب بالباسكال)Pa ( ،fP  الضغط النھائي للغاز(X) .  

أحد ھذه الغازات ھو الغاز .  CH4و غاز المیثان    O2و غاز ثنائي األوكسجین  H2نتوفر على ثالث غازات ، غاز ثنائي الھیدروجین  -4

(X)  نرید تحدید طبیعة الغاز ،(X) .  

  معلال جوابك     (X)عین طبیعة الغاز : 1-4

 .     اقترح طریقة عملیة تمكن من التمییز بینھا. علما أن الغازات الثالثة عدیمة اللون و الرائحة : 2-4

51: نعطي 10bar Pa  8,314و( )R SI و( ) 1 /M H g molو( ) 12 /M C g molو( ) 16 /M O g mol.           

  2تمرین 

مثبت علیھا عدد من الخیول الخشبیة  لعبة الخیل الخشبیة عبارة عن خشبة على شكل قرص قابل للدوران حول محور ثابت یمر من مركزه  و

  .یمتطیھا األطفال

من مركز القرص  d1=4,00mتوجد على مسافة  M1اختار حسن و أختھ مریم حصانین یحتالن النقطتین .  R=5mشعاع القرص الخشبي 

  .من مركز القرص  d2=2,50mتوجد على مسافة  M2و  ،

  .نعتبر أن الخشبة في حركة دوران منتظم

   rad/sمعبرا عنھا ب  دورة ، أحسب سرعتھا الزاویة  12أنجزت  =64,2sالخشبة خالل مدة زمنیة  نعلم أن -1

  .خالل نفس المدة الزمنیة M2طول قوس النقطة  ℓ2و  ’و الذي قطعتھ خالل المدة الزمنیة  M1طول قوس مسار النقطة  ℓ1نعتبر  -2

  . ’=2mn30sإذا علمت أن  ℓ2و  ℓ1أحسب 

  . M2و  M1أحسب السرعة الخطیة لكل من الحصانین  -3

  3تمرین 

Kgmكتلتھ s)(نعتبر جسما 2  ملفوف على مجرى اسطوانة شعاعھا,مرتبط بحبل كتلتھ مھملة  

cmr 10 2410.4وعزم قصورھا mKgJ  
یصعد الجسم بسرعة ثابتةV  

mLشدة توتر الخیط  بعد قطع الجسم للمسافةTبتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة احسب  -1 12 .  

  تحت تأثیر مزدوجة  wفي نفس الوقت تدور األسطوانة بسرعة زاویة ثابتة -2

  ,احسب عزم مزدوجة االحتكاكMcاحتكاك عزمھا تابت 

  Vو السرعةٍ wبعد دلك ینقطع الخیط فتتوقف األسطوانة بعد إنجازھا لعشرون دورة أحسب السرعة الزاویة  -3

  

  4تمرین 

Fو بكرة ، نطبق على أحد طرفي الحبل قوة  بواسطة حبل غیر مدود (S)لرفع جسم صلب 


  فیتحرك) أنظر الشكل( ثابتة اتجاھھا مائل  

Fو تنجز القوة  v=0,5 m.s-1الجسم بسرعة ثابتة  


)شغال   ) 120ABW F J


   

    .ABعند االنتقال 

Pأحسب  -1 Fقدرة القوة  


  . t=12s∆علما أن مدة االنتقال دامت مدة 

Fللقوة  Fاستنتج الشدة  -2


.  

  . (S)كتلة الجسم mبتطبیق مبدأ القصور أوجد  -3

  .g=10 N.kg-1:نعطي 

  
 

 




