
  فرض محروس
  األولى باك علوم تجریبیة : المستوى

   ساعتان :مدة اإلنجاز

 )ن7(-1-الفیزیاء

نلف  .یمر من مركز قصوره ()، قابل للدوران حول محور ثابت أفقي  M=750gو كتلتھ   R=12cmشعاعھ  (D)نتوفر على قرص متجانس 

  و كتلتھ مھملة ، و نثبت الطرف الحر للخیط  بحامل ذاتي حول محیط القرص خیطاغیر مدود

(C)  كتلتھm=800g  .نحرر الحامل الذاتي فوق منضدة ھوائیة  

  بالنسبة للمستوى األفقي و ذلك بسرعة   =150مائلة بزاویة 

  تمثل الوثیقة أسفلھ تسجیل حركة مركز.  v0=0.25m.s-1بدئیة 

  .بالسلم الحقیقي  قصور الحامل الذاتي 

  
  .   (C)حدد معلال جوابك طبیعة حركة الحامل الذاتي  -1

  ).  المدة الالزمة لتسجیل موضعین متتالیین(  استنتج قیمة  -2

  .   (C)أحسب الطاقة الحركیة للحامل الذاتي  -3

  . (D)للقرص  أحسب السرعة الزاویة  -4

  . و  Mو  Rأوجد تعبیر الطاقة الحركیة للقرص بداللة  -5

  .  أذكر نص مبرھنة الطاقة الحركیة -6

، علما أن التماس  M4و  M0ین الموضعین ب C)(، أوجد شغل قوة تأثیر الخیط على الخیال (C)بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة على الخیال  -7

 لمنضدة الھوائیة یتم بدون احتكاكو ا (C)بین الخیال 

21القرص و عزم قصور  g=10 N.kg-1: نعطي
.

2
J M R .  

 )ن 6) :(1(الفیزیاء

  .=L=0.8m OAكتلتھ مھملة وطولھ  OA، بواسطة مرود  r=20cmتشتغل أسطوانة متجانسة شعاعھا 

 .بالنسبة لجسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت –أذكر نص مبرھنة العزوم  -1

Fأوجد شدة القوة  -2 
ur

  )S(لرفع جسم  Aعلى المرود عند طرفھ  التي یجب تطبیقھا عمودیا

 . في حركة منتظمة m=40Kgكتلتھ  

Fأحسب شغل القوة -3
ur

 عندما ینجز المرود دوارتین ؟   

  ، وینجز عشر دورات في الثانیة  P=100Wنستبدل المرود بمحرك قدرتھ ثابتة -4

           .  Δt=5sحدد الشغل الذي ینجزه المحرك خالل المدة الزمنیة : 1-4

                أحسب عزم القوى المكافئة لقوة المحرك ؟             : 2-4

                  .                   بالھرتز  Nاستنتج تردد المحرك : 3-4

  .                                              g=10ms-²نعطي 

  )  ن7:(الكیمیاء

  .وستقالن IIو  Iالجزءان 

I  -  یتفاعل كربونات الكالسیومCaCO3  مع حمض اإلیثانویكCH3CO2H للتعرف على الصخور الكلسیة و ھو تفاعل یستعمل كرائز .  

  :أُنِجَز ھذا  التفاعل خالل إحدى التجارب باستعمال  

-  10g من كربونات الكالسیوم.  

- 100 mℓ  من حمض اإلیثانویك تركیزهC=0,20 moℓ.ℓ-1 .  

                                                                                         .                               أحسب الكتلة الولیة و كمیة المادة لكربونات الكالسیوم المستعملة -1

  . أحسب الكتلة المولیة و كمیة المادة لحمض اإلیثانویك المستعملة -2

  .                                  من الحمض الخالص 2mℓیمكن كذلك إنجاز ھذا التفاعل باستعمال  -3

  . d=1,05كثافة حمض اإلیثانویك ؛ : نعطي . -2-ي ھذه الحالة كمیة مادة حمض اإلیثانویك المستعملة و قارنھا بنتیجة السؤالأحسب ف

II -  یرید تقني أن یحضر حجماV=50mℓ  لمحلول(S) لكلورور الحدیدII  :FeCℓ3  تركیزه ،C=1moℓ.ℓ-1.  

  .بلورات زرقاء (FeCℓ3,6H2O)كتب على لصیقة القارورة 

  ما مدلول الكتابة على القارورة ؟   -1

  .  الالزمة لتحضیر ھذا المحلول IIحدد كتلة كلورور الحدید  -2

 . أكتب معادلة الذوبان ثم أنجز الجدول الوصفي للتفاعل -3

 .                                                                                   األیونات الناتجة عن ھذا الذوبان أوجد تراكیز -4

 

 

 

Ca O H C العناصر الكیمیائیة 

 M (g.moℓ-1)الكتلة المولیة 12 1 16 40

 




