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  فرض محروس
  األولى باك علوم تجریبیة : المستوى

 ساعتان: مدة اإلنجاز
1تمرین   

  .Aأفقي یمر من طرفھا  (∆)قابلة للدوران حول محور  L=30cmو طولھا  m=0,5kgكتلتھا  ABنعتبر عارضة متجانسة 

21: ھو (∆)عزم قصور العارضة بالنسبة للمحور 

2
J m.L  . اإلحتكاكات مھملة نعتبر  

  ).انظر الشكل. (عن موضع توازنھا المستقر، ثم نحررھا بدون سرعة بدئیة β=60°نزیح العارضة بزاویة 
  .كحالة مرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة و أصال لألناسیب G2نختار المستوى األفقي المار من 

 G2و  G1بین أن تغیر طاقة الوضع الثقالیة للعارضة بین الموضعین  -1

:   كتب على الشكلی
1

1
2

PPE .m.g.L.( cos )   .  

 .G1G2احسب شغل وزن العارضة خالل االنتقال  -2
 G1للعارضة في مجال الثقالة عند الموضع  Em(G1)عبر عن الطاقة المیكانیكیة  -3
  .βو  Lو  gو  mبداللة   -4
 للعارضة  السرعة الزاویة ω2بین أن الطاقة المیكانیكیة للعارضة تنحفظ، و استنتج قیمة  -5

 .G2عند مرورھا بالموضع 
 . ω2’= 6,5 rad.s-1: ھي G2بینت التجربة أن السرعة الزاویة للعارضة عند مرورھا بالموضع  -6

fاحسب شغل قوى االحتكاك 


  .عزمھا ثابت، و استنتج كمیة الحرارة المحررة خالل ھذا االنتقال Cالتي نعتبرھا مكافئة لمزدوجة  

 .g=10N.kg-1 نعطي 
2تمرین   

  :فوق سكة توجد في مستوى رأسي و تتكون من m=2,4kgكتلتھ  (S)یتحرك جسم صلب 
 AC :جزء مستقیمي و أفقي. 
 CD : جزء على شكل نصف دائرة مركزھاO  و شعاعھاr=90cm. 

Fفقط، قوة ثابتة   ACطول المسار  (S)نطبق على الجسم 


  و تكون F=4Nشدتھا  
   vB=2m.s-1بسرعة  B، فیمر بالموضع (AB)مع الموازي للمستقیم  α=30°زاویة  

  ).انظر الشكل. (vC=3m.s-1بسرعة  Cو بالموضع 
 .اعط نص مبرھنة الطاقة الحركیة -1
 .Cو  Bبین الموضعین  (S)احسب تغیر الطاقة الحركیة للجسم  -2

fمكافئة لقوة  BCو الجزء  (S)نعتبر أن اإلحتكاكات بین الجسم  -3


 ثابتة و منحاھا  

  .(S)لمنحى حركة الجسم  معاكس

fاحسب شغل القوة  -3-1


  .BC=2m: ، علما أن

fاستنتج شدة القوة   -3-2


.  

 .θ=60°: ، علما أنMعند الموضع  vMاحسب السرعة .مھملة CDو الجزء  (S)نعتبر أن اإلحتكاكات بین الجسم  -4
 . g= 10 N.kg-1:       نـعــطــــي

 
3تمرین   

حجمھ  (S)، فنحصل على محلول مائي III ،Fe2(SO4)3(s)من كبریتات الحدید  m=1,6gنذیب في الماء الخالص كتلة  -1
V=100mL. 

 .(S)، و استنتج صیغة المحلول  IIIاكتب معادلة ذوبان كبریتات الحدید  -1-1
 .أوجد التركیز المولي للمذاب المستعمل -1-2
، عند نھایة التحول، بعد مرور مدة زمنیة m0=196mgونغمر فیھ صفیحة من الحدید كتلتھا البدئیة  (S)نأخذ المحلول  -2

+Fe2معینة، نالحظ تغیر لون المحلول إلى اللون األخضر الممیز لألیونات 
(aq)  و اختفاء لون الصدأ الممیز لألیوناتFe3+

(aq) . 
+Fe(s)  →  3Fe2:  معادلة التفاعل المنمذج لھذا التحول الكیمیائي ھي

(aq) 2Fe3+
(aq)  +    

  .احسب كمیة مادة المتفاعالت في الحالة البدئیة -2-1
  .باستعمال الجدول الوصفي، حدد التقدم األقصى و المتفاعل المحد -2-2
  .النھائیةاستنتج كمیات المادة للمجموعة في الحالة  -2-3
  .احسب التراكیز المولیة النھائیة لألنواع الكیمیائیة في المحلول -2-4

  . M(Fe) = 56 g.mol-1؛        M(S) = 32 g.mol-1؛       M(O) =16 g.mol-1:   نـعــطــــي
 

 




