
  فرض محروس
  األولى باك علوم تجریبیة : المستوى

  ساعتان :مدة اإلنجاز
  1تمرین 

جزء مستقیمي  منتتكون التي  توجد في مستوى رأسي و ABCDسكة  نعتبر
ABمائل بزاویة   α=30° بالنسبة لألفقي ومماس 

السطح األفقي مماس في R.وشعاعھ  Oلجزء دائري مركزه  B في النقطة 
  .الدائري للجزء Cالنقطة 

 r= 2 cmشعاعھا (P)   كرةببمرتبط   m = 0.8 Kgكتلتھ ( S)  جسما صلبا
خیط غیر بواسطة  وثابت یمر من مركزھا أفقي   (∆)قابلة للدوران حول محور 

  (P)   مدود كتلتھ مھملة، ملفوف حول مجرى البكرة
   بدون احتكاك على السكة الجسم ینزلق و .البكرة مجرى الخیط ال یترلق على

   J∆ =2.10-4 Kg/m² .  (∆)عزم قصور البكرة بالنسبة للمحور : نعطي 
IB= 80 cm   و   وg =10 N/Kg 

تبقى  IBونالحظ أن سرعتھ على الجزء  Aمن الموضع  (S) نرسل الجسم1 .
  V=2 m/s .ثابتة 
 I .من الموضع  (S)  لحظة مرور الجسم(P)   الطاقة الحركیة للبكرةE’c و (S)   الطاقة الحركیة للجسم Ecأحسب  -1- 1
 B.إلى الموضع  Iعند انتقالھ من الموضع (S)   أحسب شغل وزن الجسم -1- 2
 T = m.g. sinα . :بین أن تعبیر توتر الخیط ھو -1- 3
 ،M= - m.r.g sinα :وھIB لمزدوجة االحتكاك المطبقة على البكرة والذي نعتبره ثابتا أثناء االنتقال  Mبین أن تعبیر العزم   -1- 4

 Mقیمة  أحسب
 C نأخذ السطح األفقي الذي یمر من النقطة .ویتابع حركتھ على الجزء الدائري من السكة عن الخیط  (S) ینفصل الجسمB عند النقطة 2 .

 .مرجعا لطاقة الوضع الثقالیة
 B .في الموضع (S)   للجسم Em و تعبیر الطاقة المیكانیكیةR و  αو  Vو  g و  mأوجد بداللة 1 -- 2
  O التي توجد في نفس المستوى األفقي مع المركزDتنعدم عند النقطة (S) شعاع الجزء الدائري، علما أن سرعة الجسم  Rحدد قیمة  -2-2

 C من الموضع عند مروره(S)   للجسمVcأوجد قیمة السرعة  -2.3
  2 تمرین

 فوق سطح m=1.2kgكتلتھ  (S)ینزلق بدون احتكاك،جسم صلب 
   AB=4m:نعطي. بالنسبة لألفقي =300مائل بزاویة 

 )                                                               1. (ثم مثلھا على رسم واضح (S)أجرد القوى المطبقة على  -1
                      .كحالة مرجعیة Bنختار المستوى األفقي المار من النقطة  -2
  .  عرف الحالة المرجعیة: 1-2
  طاقة الوضع الثقالیة في كل من                                      EPPأحسب : 2-2

                         .   zC=0و  zB=2mو  zA=4m، حیث  Cو  Bو  Aالمواضیع 
  .             Cو  Aتغیر طاقة الوضع الثقالیة بین  EPPأحسب : 3-2
  .   Cو  Aبین  (S)استنتج شغل وزن الجسم  -4-2
 Em(A)=Em(C): بدون سرعة بدئیة و أن طاقتھ المیكانیكیة تنحفظ ، أي أن  Aینطلق من  (S)علما أن الجسم  -3
  .لجسم صلب Emعرف الطاقة المیكانیكیة : 1-3
  .Cعند الموضع  (S)الطاقة الحركیة للجسم  EC(C)اعتمادا على العالقة أعاله ، أوجد : 2-3
                                g=10 N.kg-1: نعطي.  Cعند الموضع  (S)سرعة الجسم VCاستنتج : 3-3

  3 تمرین

    (S)فنحصل على محلول , من الماء الخالص = mℓ V 500في حجم   NaCℓمن كلورور الصودیوم m = 5,85 gنذیب كتلة -1
  . Cلكلورور الصودیوم  تركیزه المولي  

  اكتب معادلة ذوبان كلورور الصودیوم في الماء   1-1
  . (S)و استنتج التركیز المولي الفعلي لألیونات الموجودة في المحلول (S)للمحلول Cأحسب التركیز المولي : 2-1

 .     M(Na) = 23 g.mol -1     ;    M(Cl ) = 35,5 g.mol -1: نعطي 
و  C1= 10-3mol/Lوتركیزه  V1=50mLحجمھ  ) ( -Na+,OH لھیدروكسید الصودیوم S1ننجز خلیطا من محلول مائي   C°25في  -2

 C2=1,4.10-3mol/L . وتركیزه  V2 = 300mLحجمھ (-Na++Cl)  لكلورور الصودیومS2  محلول مائي
 .أیون في الخلیطاحسب كمیة مادة كل  -2-1
 mol.m-3احسب تركیز كل أیون في الخلیط بوحدة 2 --2
  للخلیط  استنتج الموصلیة -2-3

    C°25عند الموصلیات المولیة المولیة االیونیة  نعطي
 λOH - = 7, 63 mS.m2.mol-1       λCl - = 19, 86 mS.m2.mol-1          λ Na+ = 5,1 mS.m2.mol-1  

  
 




