
  فرض محروس
  األولى باك علوم تجریبیة: المستوى

ساعتان: مدة اإلنجاز  
1تمرین     

I- ذرة األوكسجین أكثر كھر سلبیة من ذرة الكربون.    
  قطبیة   CO2 بین ان كانت الجزیئة الخطیة لثنائي اوكسید الكربون -1
  فسر عدم قابلیة ثنائي اوكسید الكربون الذوبان في الماء -2
II-  7,42نذیبg من كربونات الصودیوم الالممیھة  صیغتھ الكیمیائیة  )s(���CO�    في الماء فنحصل على محلولS    حجم

� =   . +Naینتج عن تفاعل الذوبان  ایون الصودیوم .  ��250
 .+Naعن ایون الصودیوم ) رائز الكشف(كیف یمكن الكشف   ))11
 .ثم أعط صیغة المحلول المحصل علیھ  اكتب المعادلة الكیمیائیة لھدا التفاعل  ))22
 حدد كمیات المادة لالیونات الموجودة في المحلول   ))33
  .في الماء ����COاستنتج التراكیزالمولیة الفعلیة لألنواع الكیمیائیة الناتجة عن ذوبان   ))44

 mol M(O)=16g/و    M(C)=12g/molو  mol =23g M(Na)/               : نعطي
  2تمرین 

Kg mمتزلج كتلتھینزلق  = αعلى منزلق مائل بزاویة    80 =   : بحیث تتم حركتھ وفق مرحلتین, بالنسبة للمستوى األفقي   10°
 المرحلة : AB  ینطلق المتزلج من النقطةA    بدون سرعة بدئیة ویصل إلى النقطةB  و  نھمل االحتكاكات بین المتزلج . ��بسرعة

��ونعطي  . ھده المرحلةالمنزلق في  = 50�  . 
  المرحلة BC : في ھده المرحلة المتزلج یستعمل المكابح ونفترض  

 المطبقة على خشبة المتزلج شدتھا ثابتة ومنحاھا  F�⃗أن قوة الكبح  

BCو نعطي    Cمعاكس لمنحى متجھة السرعة للمتزلج لیتوقف في   = 11.2m  . 
  AB . في المرحلة } المتزلج{اجرد القوى المطبقة على المجموعة   ))11
 }المتزلج{عبر عن شغل جمیع القوى المطبقة على المجموعة   ))22
 .  AB في المرحلة  
 بین أن سرعة Bو  Aبتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة بین النقطتین   ))33

�2gAB     : ھي Bالمتزلج في   sin α  =   V�. احسب V� . 

  ھي  F�⃗القوة     شدة  بین آنC وB  بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة بین النقطتین   ))44

: �V�
� + 2gBC sin α� F =

�

���
  .    Fأحسب الشدة  .

  . g=10N/kg : نعطي   

   3تمرین 
 یمكنھ االنزالق بدون احتكاك فوق مستوى   m=0.5kgكتلتھ  (s)نعتبر جسما 

مثبت بالطرف األسفل لحبل  (s)الجسم .بالنسبة للخط األفقي  α =30ºمائل  بزاویة 
 rمتجانسة شعاعھا  (P)كتلتھ مھملة  وغیر قابل لالمتداد وملفوف على بكرة 

=5cm  تدور بدون احتكاك حول المحور ،)Δ .(  
 Bویصل للنقطة  VA =0.5m/sبسرعة  Aمن النقطة  (s)نطلق الجسم  -1

  . AB=62.5cmبحیث     VB =2.5m/sبسرعة 
  ؟ Bإلى  Aعند االنتقال من  (s)وزن الجسم  Pاحسب شغل  -1-1 
  .أعط  نص مبرھنة الطاقة الحركیة   -1-2 
القوة التي یطبقھا  W   ،T( T )بتطبیق ھذه المبرھنة  اوجد تعبیر الشغل   -1-3 

  .(s)الخیط على الحسم 
   Tواستنتج شدة القوة    W( T )احسب      

  .  Bفي الموضع  (s)عند مرور الجسم   Tو P   للقوتین احسب القدرة اللحظیة -1-4
تدور  ABعندما یقطع الجسم المسافة : نقوم بالدراسة التجریبیة التالیة) Δ(بالنسبة للمحور (P)للبكرة   Jإلیجاد قیمة عزم القصور   - 2

 .  Δθالبكرة بزاویة  
  ABوالمسافة  Δθاوجد العالقة بین الزاویة  -2-1
   J∆احسب  . بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة على البكرة  -2-2
  M=-0.0043N.mھذه األخیرة إلى مزدوجة مقاومة عزمھا ثابت   فتخضع  (P)ینفلت الحبل من البكرة  Bفي النقطة - 3
  لتتوقف بعد انجازھا عدة دورات   
  .احسب السرعة الزاویة للبكرة لحظة انفالت الحبل منھا  -3-1
   بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة على البكرة حدد عدد الدورات التي أنجزتھا البكرة خالل مدة الكبح ؟ -3-2

 

 




